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„Warto jest widzieć w drugim człowieku więcej 
niż tylko to, co od niego potrzebujemy.”

Złota myśl:

biegi Justyny, na ten krok łyż-
wowy w biegach narciarskich i 
coraz bardziej przekonuję się, 
że sport pomału staje się jakby 
antyludzki. Ten wysiłek, jaki 
wkładają w zwycięstwo (ale 
taki sam także w ostatnie miej-
sce), to ogromne zmęczenie, 
kiedy nie ma się już siły nawet 
na oddech i na pół słowa do re-
porterskiego mikrofonu - czy to 
wszystko ma sens? Otóż ma, bo 
zmęczenie Justyny dodaje sił 
tysiącom i setkom tysięcy lu-
dzi, którzy harują za niewielkie 
pieniądze kilkanaście godzin na 
dobę; skoki Kamila usposabiają 
nas wszystkich lepiej do otacza-
jącego nas świata, a poza tym 
czujemy się dumni, że to Polak, 
że biało-czerwona, że mazu-
rek i wpis w olimpijskie annały.  
I nawet ta starsza pani, która 
godzinami siedzi przed telewi-
zorem ożywi się, kiedy Kamil 
z Justyną pokażą się na najwyż-
szym podium i stamtąd kwia-
tami pomachają nam wszyst-
kim. Taka jest siła sportu, siła 
sportowego zwycięstwa i tylko 
nieliczni wiedzą ile wysiłku 
kosztuje olimpijski medal.

Zazdrościsz?

 Obrazy z teraz  
	 	 i	z	przeszłości

Kiedyś, a było to dobrych 
„sto lat temu”, nadawałem do 
mojej wówczas macierzystej 
redakcji Dziennika Polskiego w 
Krakowie materiał z mistrzostw 
świata w narciarstwie klasycz-
nym w Lahti w Finlandii - od 
razu powiem, że w tamtej 
zamierzchłości wszystkie 
relacje dziennikarskie 
przekazywało się tele-
fonem, na miejscu od-
bierała je maszynistka, a 
ponieważ nie znała się na 
sporcie, rozmowa trwała 
krocie, jeżeli tak można po-
wiedzieć, i zapewne podobne 
krocie kosztowała. Mistrzem 
świata w jednej z konkurencji 
został wówczas Józef Łuszczek 
i samo sylabizowanie nazwi-
ska zabrało z piętnaście minut. 
Dziś, kiedy mamy za sobą lądo-
wania na Księżycu, loty bezza-
łogowe jeszcze dalej i jeszcze 
wyżej, paralizatory do uśmie-
rzania krewkich kibiców i de-
monstrantów oraz media, które 
wszystko opiszą tak jak władza 
sobie zażyczy, dziennikarstwo 
upodobniło się do magla z pa-
nią właścicielką, która opowie 
mi wszystko, co jej powiedziała 
chwilę temu inna pacjentka.  
I dlatego sądzę, że lokalna prasa 
zachowała jeszcze krzynę zdro-
wego rozsądku, a jedyne dzien-
nikarstwo które opisuje prawdę 
i tylko prawdę, to dziennikar-
stwo sportowe. Choć ja wiem 
...? Skoro nie lubię biegacza X, 
a on wygrał bieg przed moim 
ulubieńcem Z, to tego zwy-
cięzcę X pokażę w takim świe-
tle, że mu się na drugi raz ode-
chce wygrywać.

Piszę takie herezje patrząc 
na występy naszych chłop-
ców i dziewcząt na Olimpia-
dzie w Soczi, na skoki Kamila, 

Archidiecezjalny	Dzień	
Życia	Konsekrowanego

W liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego, po raz 18. 
obchodzony był Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Obchodząc Wielki Jubile-
usz 600-lecia urodzin św. Jana 
z Dukli osoby życia konsekro-
wanego z Archidiecezji Prze-
myskiej licznie zgromadziły się 
przy relikwiach Patrona Archi-
diecezji, aby od świętego Za-
konnika uczyć się jak realizo-
wać swoje powołanie zakonne, 
by osiągnąć doskonałość.

Uroczystości rozpoczęły 
się w kościele Farnym adora-
cją Najświętszego Sakramentu 
oraz konferencją dotyczącą ży-
cia zakonnego, którą wygłosił 
o. Dobromił Godzik OFM. Na-
stępnie proboszcz parafii farnej 
poświęcił świece (gromnice)  
i wszyscy wzięli udział w pro-
cesji ze świecami z Fary do 
Sanktuarium, procesji prze-
wodniczył o. Kajetan Kowalski 
OFM, definitor prowincji.

Po procesji rozpoczęła się 
uroczysta msza święta, któ-
rej przewodniczył o. Jarosław 
Kania OFM – minister pro-
wincjalny OO. Bernardynów 
z Krakowa, który również wy-
głosił słowo Boże. Koncele-

bransami byli licznie zgroma-
dzeni kapłani zarówno zakonni, 
jak i diecezjalni na czele z ks. 
prałatem Józefem Barem, wi-
kariuszem biskupim ds. życia 
zakonnego.

Witając wszystkich przy-
byłych zacnych pielgrzymów,  
o. Micheasz Okoński OFM, ku-
stosz sanktuarium i proboszcz 
przyklasztornej parafii, ży-
czył wszystkim, „aby to jubile-
uszowe spotkanie, w Roku św. 
Jana z Dukli, było umocnie-
niem w wierze w Syna Bożego, 
aby od św. Jana z Dukli, któ-
rego w litanii przyzywamy jako 
męża żywej wiary uczyć się 
żyć i dzielić wiarą z innymi”. 
Ojciec Prowincjał w homi-
lii przypomniał postać dukiel-
skiego Zakonnika oraz wska-
zał na zadania Osób konsekro-
wanych w Kościele i w dzisiej-
szym świecie.

Po kazaniu ponad 350 osób 
konsekrowanych odnowiło 
swoje śluby zakonne, a śpie-
wem hymnu „Magnificat” dzię-
kowało za dar powołania.

Podczas Eucharystii po-
sługę przy ołtarzu pełnili 
współbracia św. Jana z Du-
kli, bracia nowicjusze: fran-
ciszkanie konwentualni (u któ-
rych św. Jan z Dukli rozpoczy-
nał życie zakonne) i bernardyni 
(wśród których uświęcał się Jan 
z Dukli i zmarł w opinii świę-
tości). Swoją obecnością i śpie-

wem kolęd uroczystość uboga-
cił Zespół Muzyczny „Łęcza-
nie” z Łęk Dukielskich. 

Na zakończenie Eucharystii 
o. Micheasz zaprosił wszyst-
kich przybyłych pielgrzymów 
do Sanktuarium św. Jana z Du-
kli na główne uroczystości Ju-
bileuszowe (31 maja br.), któ-
rym przewodniczyć będzie abp 
Celestino Migliore, Nuncjusz 
Apostolski w Polsce, kazanie 
wygłosi abp Mieczysław Mo-
krzycki, Metropolita Lwowski 
a pasterskie słowo skieruje abp 
Józef Michalik, Metropolita 
Przemyski oraz przypomniał, 
że w każdy czwartek w połu-
dnie – w Roku Jubileuszowym 
– odprawiana jest msza święta 
w intencji Ojczyzny, a po niej 
odbywa się adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, która trwa 
do wieczornej Eucharystii.

Uroczystości z kościołów 
dukielskich transmitowane 
były przez Diecezjalne Ra-
dio Fara. Po wspólnych modli-
twach wszyscy zostali zapro-
szeni do wspólnego kolędowa-
nia przy świątecznym stole.

[o.Mi]

Koncelebrowana msza św. w kościele pw. św. Jana z Dukli

Odnowienie ślubów zakonnych w kościele farnym w Dukli.
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Wiadomości z Gminy

To pobiegaj chwilę na tre-
ningu, podnieś raz i drugi 
sztangę która waży pięćdzie-
siąt kilogramów, odmów sobie 
tłustego jedzenia i soczystego 
schabowego, drożdżowego cia-
sta i kieliszka dobrej wódki - bo 
jutro trening, pojutrze zawody, 
a codziennie kontrola trenera. 
Sport zawodniczy to niezwykle 
trudny i ciężki kawałek chleba, 
a tylko nielicznym, bardzo nie-
licznym grają hymn i dla nich 
wciągają flagę na maszt. Ale w 
momencie kiedy de Coubertain 
ukazał światu pięć kół i zaprosił 
wszystkie pięć kontynentów do 
sportowego współzawodnic-
twa, świat oszalał na tym punk-
cie. Dalej, wyżej, szybciej - od 
tej chwili nie ma dla milionów 
ludzi rzeczy ważniejszej niż 
igrzyska. Prawda, wykorzysty-
wane są i politycznie, pierwszy 
zrobił to Hitler w trzydziestym 
szóstym w Berlinie, ileś lat 
później wykorzystali to w Mo-
skwie sowieci, każdy kraj chce 
ugrać na olimpiadzie swoje ra-
cje, i dla mnie osobiście jest to 
największy mankament tych 
zawodów.

Boję się natomiast, że 
świat tak mocno się spieniężył,  
a sport razem z nim, że za 
chwilę braknie prawdziwych 
amatorów na bieżni i w halach 
sportowych i pierwsze o co za-
pyta zawodnik na starcie, to 
będą słowa: okey, za ile?

Prawda, zawodowcowi 
trzeba zapłacić, bo on z tego 
żyje, swoim wysiłkiem daje ra-
dość widzom i sposobi ich do 
podobnych wyczynów - ale 
skoro już dziś młody chłopak, 
któremu jeszcze wąs się nie sy-
pie, a on już myśli o pienią-
dzach ze sportu i widzi go je-
dynie w tej perspektywie, to 
znaczy że gdzieś tu popełniono 
ogromny błąd.

Świat wygrywa na sporcie. 
Czy przeciętny mieszkaniec 
Zgierza, Wąbrzeźna, Wietrzna 
czy Prandocina - zresztą z ho-
norem dla tych wszystkich 

Spotkanie	 
z	organizacjami	
pozarządowymi

miejscowości, bo równie do-
brze można tu napisać o Gdań-
sku, Wrocławiu czy Krakowie 
wiedziałby cokolwiek o za-
paśnictwie, o short tracku czy 
bobslejach gdyby nie olimpij-
skie transmisje telewizyjne z 
tych zawodów i obrazy, które 
na długo zostają w pamięci? 
Wiem, bom przedwojenny, 
wtedy jedynie gazety były i ra-
dio, i one przede wszystkim łą-
czyły nas ze światem. Ale świat 
miał wtedy co innego na gło-
wie. Zbroił się Hitler, cały świat 
miał karabin u nogi, kto tam 
pamiętał, że kolejne igrzyska 
miały się odbyć w Finlandii,  
a jeszcze kolejne chyba w Rzy-
mie. Oba miasta doczekały się 
zresztą tych zawodów, a ogień 
olimpijski w Rzymie zapalał, 
o ile dobrze pamiętam, Bikila 
Abebe, etiopski maratończyk, 
którego ojczyznę chciał wy-
mazać z mapy niejaki Musso-
lini, zajmując jego kraj pod ko-
niec lat trzydziestych zeszłego 
wieku.

I skoro wspomnieliśmy o 
sporcie, iluż jego sympatyków 
pamięta o Stanisławie Wala-
siewiczównie, światowej sła-
wie sprinterce, której imię nosi 
w Krakowie stadion lekkoatle-
tyczny. Dziś skrajnie zanie-
dbany, porośnięty drzewami  
i krzakami, jakby to się działo 
w zapadłej wiosce w niezna-
nej krainie. A w Ameryce pani 
Stanisława nazywała się Stella 
Walsh.

Tak ginie w Polsce tradycja, 
pamięć, obrazy z przeszłości.

Zbigniew Ringer

Panie Zbyszku, dodam jesz-
cze że z igrzysk w Soczi przy-
wieźliśmy 4 złote medale, dwa 
Kamila Stocha, jeden Justyny,  
niespodziewany medal pancze-
nisty Zbigniewa Bródki, który 
wygrał wyścig na 1500 m,  
a zadecydowało o tym 0,003 
sekundy. Brąz sztafety pancze-
nistów i srebro panczenistek. 
11 miejsce w klasyfikacji ogól-
nej to niebywały sukces Polski.  
To była udana olimpiada.

kbr

Projekt pt.: „Model agroturystyki austriackiej dobrym 
wzorem dla kwaterodawców z gminy Dukla” realizowany 
jest przez gminę Dukla.

Projekt składa się z trzech etapów:
1. Przygotowanie wizyty studyjnej do Austrii dla właścicieli go-

spodarstw agroturystycznych z gminy Dukla do gospodarstw 
agroturystycznych w  regionie Styrii. Celem wizyty jest po-
kazanie dobrych wzorów austriackich. W wizycie weźmie 
udział 14 właścicieli gospodarstw agroturystycznych, a także 
tłumacz, burmistrz, koordynator i z-ca koordynatora projektu 
- 18 osób.

2. Uczestnicy study tour poprzez zamieszkanie w gospodarstwie 
i korzystanie z oferowanych usług poznają jakość oferowa-
nych usług. Zwiedzanie 3-4 gospodarstw w regionie. Plano-
wane jest nawiązanie kontaktów  z lokalnym samorządem   
w Austrii, z organizacją skupiającą kwaterodawców.

3. Organizacja konferencji w gminie Dukla mającej na celu prze-
kazanie doświadczeń austriackich pozostałym właścicielom 
bazy noclegowej. W konferencji weźmie udział 40-45 osób. 
Na konferencji zostaną zaprezentowane przykłady rozwiązań 
austriackich w zakresie przygotowanie oferty, kategoryzacji  
i wyposażenia pokoi – 1 referat , promocja gospodarstw w gmi-
nie Dukla i prezentacja gospodarstw – 2 referat.  Na konferen-
cję zostaną zaproszeni goście z Austrii – 3 osobowa delegacja. 
Austriacy przygotują referat na temat pomocy organizacji sku-
piających kwaterodawców w zdobywaniu klientów i przy roz-
poczynaniu działalności. Przedstawione referaty zostaną wy-
dane jako materiały pokonferencyjne (dwujęzyczne polsko-nie-
mieckie). Delegacja austriacki spędzi w gminie Dukla 2 dni: 
1 dzień udział w konferencji, drugi poświęcony będzie na po-
kazanie gościom gospodarstw agroturystycznych w g. Dukla.

Efektem realizowanego projektu  ma być nawiązanie kontak-
tów z gminą austriacką w Styrii (list intencyjny) i czerpanie do-
brych przykładów z agroturystyki austriackiej przez rolników  
z gminy Dukla.

Termin realizacji projektu: 15.01.2014 – 15.06.2014 r.
Całkowity koszt realizacji projektu to: 52 812,00 zł.
Dane beneficjenta:

Gmina Dukla
38-450 Dukla
Ul. Trakt Węgierski 11
Tel. 13 432 91 133
e-mail: promocja@dukla.pl  
www.dukla.pl 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi  Unii Europejskiej

PRZEDSZKOLE GMINNE 
W DUKLI 

PROWADZI ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat

(w tym 6-latki urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008r. 

od 3 marca 2014. 
wydawane są „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” 

Kartę zgłoszenia należy pobrać w placówce 
lub ze strony internetowej www.zs1dukla.pl

wypełnić i zwrócić do przedszkola.

Termin składania kart upływa 31 marca 2014r.

Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej www.zs1dukla.pl 
oraz w przedszkolu na tablicy ogłoszeń dla Rodziców.

Nasz adres: ul. Kościuszki 13,    tel. 0 13 433 17 72

Pieszo	na	kanonizację

29 stycznia br. w Urzę-
dzie Miejskim w Dukli odbyło 
się spotkanie burmistrza Dukli  
z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych działających 
na terenie gminy Dukla. Zapro-
szonych zostało 48 organiza-
cji, a w spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele 27.

Przybyłych na spotkanie 
przywitał burmistrz Dukli Ma-
rek Górak. Organizacje przed-
stawiły zakres swojej działal-
ności, osiągnięcia, wymieniły 
się doświadczeniami w pozy-
skiwaniu środków finansowych 
i wysunęły kilka wniosków  
i propozycji odnoszących się 
do współpracy z gminą. Zapro-
ponowano m.in. aby tego typu 
zebrania odbywały się przynaj-
mniej raz w roku.

Spotkanie przebiegało  
w przyjemnej atmosferze. 

BP

W niedzielę 16 lutego br.  
o godz. 7.00 Marian Chmiel 
bezdomny, ostatnio przebywa-
jący na terenie gminy Dukla wy-
ruszył na pieszą pielgrzymkę do 
Watykanu z dworca PKS w Du-
kli. Zaopatrzony w podręczny 
sprzęt do takiej podróży, do-
bre słowo od znajomych powie-
dział: Mam zamiar zdążyć na 
kanonizacje bł. Jana Pawła II 
do Watykanu. Trochę obawiam 
się przejścia przez Austrię i Wło-
chy, ale myślę że będzie dobrze. 
Do zobaczenia w Dukli w maju. 

Żegnali go znajomi z Dukli  
i Częstochowy, którzy specjal-
nie przyjechali aby go wesprzeć. 

Panu Marianowi życzymy 
szczęśliwego dotarcia do wy-
znaczonego celu i szczęśliwego 
powrotu do kraju!

W imieniu Redakcji Dukli.pl 
Krystyna Boczar-RóżewiczSpotkanie otworzył burmistrz Marek Górak

Marian Chmiel rusza do Watykanu
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Pieniądze	do	wzięcia
1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogła-
sza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ra-
mach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządo-
wych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych 
młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i do-
rosłym życiu.
O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy reali-
zowane pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. (prowa-
dzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 
13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejsco-
wości do 20 tysięcy mieszkańców. 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów.  
W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagno-
zę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się 
część wnioskujących) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych 
działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków 
w pierwszym etapie mija 10 marca 2014 roku o godzinie 12.00.
Zasady konkursu, wzór formularza wniosku, instrukcję wypełnia-
nia wniosku oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy na stro-
nie http://www.rownacszanse.pl/.

2. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki tereno-
we stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowa-
rzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rze-
mieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;
do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projek-
ty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań 
w ramach jednego z czterech Priorytetów:

I Małe inicjatywy;
II Aktywne społeczeństwo;
III Aktywni obywatele;
IV Silne organizacje pozarządowe

 1. Wysokość wnioskowanej dotacji:
- dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł
- dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł  

(minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).
- dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł 

(minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).

2. Wymagany wkład własny:

Wartość dotacji Środki własne

10 tys. zł do 40 tys. zł 
włącznie

Co najmniej 10% wartości do-
tacji środki własne niefinanso-

we lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 300 tys. zł 
włącznie

Co najmniej 10% wartości do-
tacji środki własne niefinanso-
we lub finansowe, w tym nie 
mniej niż 5% wartości dotacji 

wkład finansowy

Termin składania ofert: od 07 lutego 2014 r. do 07 marca 2014 r.

3. Składanie ofert:
W konkursie ogłoszonym w ramach P FIO oferty należy składać  
w dwóch formach:
- złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert 

FIO
- wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub zło-

żenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z in-
strukcją zawartą w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich w 2014 r.

Do wersji papierowej (lub złożonej przez ePUAP) należy załączyć 
wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie 
internetowej www.pozytek.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w ję-
zyku polskim i przesłać do dnia 07 marca 2014 r. do godz.16:15.
Jeden podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załączni-
kami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) na-
leży wysłać pocztą do dnia 07 marca 2014 r. na podany poniżej 
adres Departamentu Pożytku Publicznego (decyduje data stempla 
pocztowego), złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w za-
pieczętowanej kopercie) w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP 
w wymaganym terminie.

 
Departament Pożytku Publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa
z dopiskiem: FIO 2014.

 
Portal ePUAP jest dostępny pod adresem http://epuap.gov.pl
Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
w 2014 r., dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl 

3. 50 000 zł dotacji dla firm
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania 
w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program 
skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na za-
kup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projek-
tu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym 
ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może do-
datkowo obejmować:

1. Opracowanie:

•	oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsię-
biorcy,

•	planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub 
znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

•	prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub 
znacząco ulepszonego wyrobu,

•	strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego 
wyrobu do obrotu;

2. Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej 
technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu 
lub technologii produkcji.

W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 
roku w wysokości do 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia 
może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 
2014 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji na stronie FunduszenaFirme.pl w artykule: 
50 000 zł dotacji dla firm.

Przygotowała: Krystyna Boczar-Różewicz

Nazwa imprezy Termin Miejsce Organizator

Muzyczna niedziela 27 lipca Dukla -Rynek Ośrodek Kultury w Dukli

„Od Rusal do Jana” 26-27
lipca Zyndranowa

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju 
Muzeum Kultury Łemkowskiej  

w Zyndranowej

Muzyczna Niedziela z Ośrodkiem Kultury
III Wakacyjny Przegląd Amatorskich Zespołów 

Muzycznych
24 sierpnia Dukla - Rynek Ośrodek Kultury w Dukli

Dożynki Archidiecezji Przemyskiej 31 sierpnia Sanktuarium
św. Jana z Dukli

Archidiecezja Przemyska
Klasztor OO. Bernardynów

Obchody 70. rocznicy Operacji 
Dukielsko-Preszowskiej październik Dukla-

cmentarz wojenny

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Gmina Dukla

Ośrodek Kultury w Dukli

Gminne Eliminacje Powiatowego Konkursu
Polskiej Pieśni Patriotycznej

23 paździer-
nika

OK Dukla
Sala widowiskowo/kinowa Ośrodek Kultury w Dukli

VI Edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki 
Obcojęzycznej

Dukla 2014
6 listopada OK Dukla

Sala widowiskowo/kinowa

Ośrodek Kultury w Dukli
Patronat Starostwo Powiatowe  

w Krośnie

Gminny Konkurs Małych Form Teatralnych 28 listopada OK Dukla
Sala widowiskowo/kinowa Ośrodek Kultury w Dukli

Konkurs Świąteczny na najpiękniejszą
Szopkę i Stroik 11 grudnia OK Dukla

Sala wystawiennicza OK Ośrodek Kultury w Dukli

Kiermasz Świąteczny 14 grudnia Sala ZS nr 1 Dukla Ośrodek Kultury w Dukli
ZS nr 1 Dukla

Uroczysty Koncert z okazji
Świąt Bożego Narodzenia 21 grudnia OK Dukla

Sala widowiskowo/kinowa Ośrodek Kultury w Dukli

Kalendarz	 imprez	kulturalnych	na	rok	2014	 c.d. 

W 2013 r. Biblioteka Pu-
bliczna w Dukli była otwarta 
dla czytelników przez 296 dni 
i odwiedziło ją 12 396 osób, 
które w sumie wypożyczyły 
24 549 książek, z czego 14 792 
stanowiła literatura dla doro-
słych, 6 939 - książki dla dzieci 
i młodzieży i 2 818- literatura 
popularnonaukowa. Niestety w 
stosunku do poprzedniego roku 
nastąpił spadek czytelnictwa. 
Liczba odwiedzin zmniejszyła 
się o 547 osób, a liczba wypo-
życzeń – o ponad 2 000 książek 
w porównaniu z rokiem 2012.

W ubiegłym roku do na-
szej placówki zapisało się 1 469 
osób, z czego najliczniejszą 
grupę stanowią uczniowie (667 
osób) i studenci (120 osób). 
Kolejną liczną grupę czytelni-
czą stanowią osoby niezatrud-
nione - w tym emeryci i renci-

ści (321 osób) i osoby pracu-
jące umysłowo (241 zarejestro-
wanych). Pozostałych 120 czy-
telników to osoby pracujące fi-
zycznie, rolnicy oraz inni za-
trudnieni i dzieci do lat 5.  
Z zapisanych 1 469 czytelników 
tylko 390 to mieszkańcy samej 
Dukli. Pozostała większość to 
mieszkańcy okolicznych miej-
scowości. Statystycznie rzecz 
ujmując liczba czytelników na 
100 mieszkańców naszej gminy 
wynosi 9,93, natomiast liczba 
wypożyczeń – 165,9 książek na 
100 mieszkańców. 

W 2013 roku zakupiono 
dużo nowości wydawniczych. 
Księgozbiór, liczący obecnie 
30 150 woluminów, zwiększył 
się o 1 143 woluminy, z czego 
869 zakupiono ze środków wła-
snych, a 264 z dotacji Biblio-
teki Narodowej, a 10 wolumi-

nów zostało przekazanych w 
darze. Ze środków organizatora 
przeznaczono na zakup książek 
17 645 zł, zaś dotacja ministe-
rialna wynosiła 5 000 zł. Dział 
literatury pięknej dla dorosłych 
zwiększył się o 508 wolumi-
nów. książek dla dzieci i mło-
dzieży zakupiono 442, a lite-
ratury popularnonaukowej 193 
woluminy. Biblioteka prowadzi 
również prenumeratę 13 cza-
sopism, m.in. „Przyjaciółka”, 
„Cztery Kąty”, „Zdrowie”, „M 
jak Mama”, „Cogito”, „Kum-
pel”, „Hobby” i „National Geo-
graphic”.

Oprócz tradycyjnej wypo-
życzalni książek pełnimy rów-
nież funkcję informacyjną. W 
ostatnim roku udzielono 1 310 
informacji bibliotecznych i bi-
bliograficznych oraz udostęp-
niono 4 037 woluminów na 

miejscu. Z istniejącego w bi-
bliotece kącika czytelniczego 
skorzystało 866 osób. W mi-
nionym roku nastąpił znaczny 
wzrost liczby udzielanych in-
formacji (ponad 200) i udostęp-
nianych książek z księgozbioru 
podręcznego. Obserwujemy 
jednak mniejszą liczbę osób ko-
rzystających z internetu - 1 473 
osoby. Dzięki udziałowi w pro-
gramie „Orange dla bibliotek” 
korzystamy z refundacji kosz-
tów dostępu do internetu.

W 2013 r. odbyło się w na-
szej bibliotece 6 lekcji, w któ-
rych uczestniczyło 136 mło-
dych czytelników. Biblioteka 
zorganizowała również spotka-
nie autorskie z p. Joanną Papu-
zińską, w którym wzięły udział 
dzieci z klas trzecich Szkoły 
Podstawowej w Dukli.

W dalszym ciągu ważnym 
zadaniem naszej biblioteki jest 
tworzenie bazy komputerowej 
księgozbioru przy wykorzysta-
niu programu Sowa 2. O potrze-
bie tworzenia katalogu świad-
czy ilość wejść na stronę bi-

blioteki. Dostępny katalog on-line sprawia, że częściej czytelnicy 
sprawdzają zdalnie, czy interesująca ich książka jest w bibliotece  
i śledzą zakupione nowości na naszej stronie www.

Oprac. Joanna Szczurek

Działalność Biblioteki Publicznej w Dukli w 2013 r.

166	książek	na	100	mieszkańców
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Działam,	poszukuję,	
odkrywam

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno ,,WIATR” 
nawiązało współpracę z programem partnerskim Fundacji PZU  
i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ,,Świetlica – moje miej-
sce”. Stowarzyszenie od października 2013r. realizuje pro-
jekt ,,DZIAŁAM- POSZUKUJĘ - ODKRYWAM”, który jest 
efektem współpracy z programem. Głównym celem programu,  
a w konsekwencji projektu jest zapewnienie dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej w Wietrznie miejsca, w którym mogą uczestniczyć 
w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie. Projekt re-
alizowany jest w pomieszczeniach świetlicowych w Domu Ludo-
wym w Wietrznie w formie ŚWIETLICY. 

W efekcie realizacji projektu pomieszczenia zostały doposa-
żone w nowe atrakcyjne meble oraz w zestawy do prowadzenia 
doświadczeń, eksperymentów i obserwacji. W przyjemnie zaaran-
żowanych pomieszczeniach organizowane są zajęcia edukacyjne  
z zakresu fizyki, chemii, obserwacji przyrodniczych (doświad-
czenia i eksperymenty dostosowane do wieku uczestników), za-
jęcia manualne, zajęcia artystyczno-plastyczne, zajęcia z ręko-
dzieła oraz prowadzona jest nauka języków obcych. Świetlica jest 
czynna na razie dwa razy w tygodniu. W czasie ferii zimowych, 
oprócz zajęć świetlicowych stowarzyszenie w ramach realizacji 
projektu zorganizowało dla dzieci i młodzieży wyjazdy do kina, na 
basen, wyjazd do teatru, do fikolandu oraz na lodowisko. 

 Ewa Przystasz

Z agroturystycznego podwórka

Bez barier 
W Mszanie powstało gospodarstwo agroturystyczne przysto-

sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to pierwszy tego 
typu obiekt na terenie gminy Dukla. Brak progów, podjazd, ozna-
czenie brajlowskie, poręcze w łazienkach, wyłączniki światła na 
wysokości odpowiedniej dla dzieci czy osób na wózkach, meble 
bez kantów to rozwiązania, które wprowadził właściciel obiektu, 
aby ułatwić poruszanie się po gospodarstwie. 

W ofercie gospodarstwa są noclegi w 3 pokojach, salon z pie-
cem chlebowym do dyspozycji gości, wspólne pieczenie chleba, 
zdrowa żywność, syropy z jagód, mniszka, sery kozie z gospo-
darstwa Figa z Mszany, przetwory ziołowe i roślinne, wędzonki. 
Oferta gospodarstwa obejmuje organizacje warsztatów rękodziel-
niczych m.in. wikliniarstwo, warsztaty biżuterii koralikowej, pła-
skorzeźby drewniane, warsztaty kulinarne oraz warsztaty ogólno-
rozwojowe z wykorzystaniem elementów arteterapii czyli lecze-
nie przez sztukę, dramy i muzykoterapii. Do dyspozycji gości po-
zostaje biblioteka z kolekcją książek turystycznych i krajoznaw-
czych oraz gry planszowe, gitary oraz śpiewniki. 

Właścicielowi obiektu życzymy powodzenia, dużo gości i zado-
wolenia z prowadzonej działalności.

Barbara Pudło

II etap Olimpiady o św. Janie z Dukli 

Karolina	Folcik	
zwyciężczynią	Olimpiady

Nabożeństwo ekumeniczne w Łękach Dukielskich 

Tydzień	Modlitw	 
o	Jedność	Chrześcijan

Przez dziewięć lat w mo-
dlitwie ekumenicznej uczest-
niczyły tylko dwa Kościoły 
obecne w Łękach Dukielskich, 
natomiast w ubiegłym roku do-
łączyły się również istniejące 
na Dukielszczyźnie Kościoły 
Obrządku Wschodniego: Pra-
wosławny i Greckokatolicki. 
Liczba duchownych uczestni-
cząca w nabożeństwie 25 stycz-
nia br. była rekordowa, gdyż 
dwóch duchownych reprezen-
towało Kościół rzymskoka-
tolicki (o. gwardian Miche-
asz Okoński z klasztoru OO. 
Bernardynów w Dukli, ks. Jó-
zef Brzostowski – dziennikarz 
i delegat kurii diecezjalnej w 
Rzeszowie), dwóch – grecko-
katolickich (ks. Dziekan An-
drzej Żuraw z Kościoła grec-
kokatolickiego w Komańczy  
i ks. dr. Miron Mychajłyszyn  
z Rzeszowa) jeden Cerkiew 
prawosławną (ks. Marek Gocko 
z Cerkwi prawosławnej w Ko-
mańczy) i gospodarz ks. Roman 
Jagiełło z Kościoła polskokato-

lickiego. Oprócz duchownych  
i wiernych z czterech Kościo-
łów zaproszeni zostali również 
samorządowcy. Z prawdziwą 
satysfakcją trzeba stwierdzić, 
że wszyscy zaproszeni samo-
rządowcy przyjęli zaproszenie 
na nabożeństwo. Pani Alicja 
Wosik - Wicewojewoda Pod-
karpacki, w odpowiedzi na za-
proszenie napisała:  „Dziękuję 
bardzo za zaproszenie. Sta-
ram się wspierać wszelkie ini-
cjatywy służące promocji wie-
lokulturowego dziedzictwa na-
szego regionu. Podkarpacie to 
skrzyżowanie kultur, wyznań  
i narodowości. Ta różnorodność 
to nasze bogactwo. Z różnorod-
ności bierze się ciekawość dru-
giego człowieka, a to prowadzi 
do otwartości, wzajemnego zro-
zumienia i harmonii. Ekume-
niczne spotkanie w Łękach Du-
kielskich jest dobrym przykła-
dem takiego właśnie harmonij-
nego współistnienia.” 

Na początku nabożeństwa 
ks. prob. Roman Jagiełło powi-
tał zgromadzonych, powiedział 
między innymi:

…..Właściwie pojęty eku-
menizm nie może być „nawra-
caniem” na inną wiarę. A za-
tem dzisiejsze nabożeństwo 
stanowi po prostu świadectwo 
wiary wiernych z Kościołów 
istniejących na Dukielszczyź-
nie, że wspólnie co jakiś czas, 
a na pewno w czasie „Tygo-
dnia Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan”, chcemy się pomodlić  
i spotkać ze sobą. 

W czasie mszy św. wszy-
scy duchowni wygłaszali krót-
kie kazania o tematyce eku-
menicznej, a na zakończe-
nie udzielili błogosławieństwa 
wiernym, a gospodarz ks. Ro-
man Jagiełło zaprosił gości na 
„agapę”, wczesnochrześcijań-
ską ucztę miłości. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Po raz kolejny 
uczniowie szkół gim-
nazjalnych archidie-
cezji przemyskiej 
biorą udział w Regio-
nalnej Olimpiadzie 
Wiedzy o Wielkich 
Polakach. Olimpiada, 
mająca na celu przy-
bliżenie młodzieży 
postaci bliskich nam 
świętych, zorganizo-
wana została już po 
raz 14. przez Micha-
licki Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Miejscu Piasto-
wym oraz Wydział 
Nauki Katolickiej 
Kurii Metropolitalnej 
w Przemyślu. Edycja 
tegoroczna – z racji 
obchodzonego Roku 
Jubileuszowego – poświęcona 
jest osobie św. Jana z Dukli.

W czwartek, 20 lutego 2014 
roku, w sześciu archiprezbi-
teratach odbył się już II etap 
Olimpiady. W sumie wzięło w 
nim udział ponad 260 gimna-
zjów, laureatów szkolnych eli-
minacji. Spośród tych 260 osób 
– 94 uczestników to przedsta-
wiciele archiprezbiteratu kro-

śnieńskiego. Miejscem olim-
piady dla tego archiprezbite-
ratu stała się ojczyzna jej boha-
tera – Dukla. Intelektualne po-
tyczki poprzedziła Msza Święta 
w Sanktuarium św. Jana.

Po Mszy Świętej uczest-
nicy udali się do Zespołu Szkół 
w Dukli, gdzie odbyła się wła-
ściwa część Olimpiady. Test... 
60 min i 64 punkty możliwe do 
zdobycia...

Dziękuję Bożej Opatrzności, że na to spotkanie modlitewne 
przyjęło zaproszenie tylu wierzących, pełnych dobrej woli ludzi. 
Rokuje to dobrze na przyszłość i pozostaje mieć nadzieję, że zima 
w przyszłym roku będzie bardziej łaskawa i wszystkim uda się bez 
problemów dotrzeć do kościoła. 

Niech Bóg błogosławi wszystkim uczestnikom nabożeństwa, 
naszym gościom, którzy przyjęli zaproszenie, tym, którzy, pomimo 
niesprzyjającej zimowej aury do nas przyjechali, zaszczycając nas 
swoją obecnością, a w szczególności moim parafianom, że poprzez 
tak piękny śpiew w kościele i przygotowanie agapy dali wyraziste 
świadectwo swej wiary i miłości do Boga, bliźniego i przywiązania 
do swojej wspólnoty parafialnej i Kościoła Polskokatolickiego, do 
którego należą.

Ks. proboszcz Roman Jagiełło

Dzieci z Wietrzna w świetlicy w Domu Ludowym Laureatki Olimpiady

Wyniki II etapu Olimpiady 
Wiedzy o Wielkich Polakach, 
w tym roku o św. Janie z Dukli:
Karolina Folcik (Gimnazjum 
w Lubatowej ks. Artur Jaroń) – 
1. miejsce 62 pkt.
Aleksandra Korzeń (Gimna-
zjum w Lubatowej ks. Artur 
Jaroń) – 2.
Manuela Niziołek (Gimna-
zjum w Jaśliskach s.Helena 
Łukasik) -3.
Angelika Szafran (Gimnazjum 
w Haczowie ks. Sławomir) -4.
Faustyna Haznar (Szkoła Mu-
zyczna w Krośnie ks. Mariusz 
Śliwa) -5.
Marcelina Kozicka -6.
Julia Pytera -7.
Joanna Kobak -8.
Maciej Zajdel -9.
Szymon Marosz – 10.

red



Dukla.plstr. 10  nr 3/2014 Dukla.plnr 275  str. 11  

38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
i n f o r m u j e
Ośrodek	Kultury	w	Dukli	informuje

Grand	Prix	 
dla	zespołu	„Song”

14 lutego w auli ZSP nr II w Dukli odbył się IX Konkurs Pio-
senki Obcojęzycznej o Tematyce Miłosnej. Do tegorocznego prze-
glądu zgłosiło się 16 młodych artystów, w tym jeden zespół mu-
zyczny. Komisja artystyczna w składzie: Edyta Dudo, Małgorzata 
Lasek -Such oraz Norbert Uliasz, oceniała uczestników w dwóch 
kategoriach wiekowych. Po burzliwych naradach jury wyłoniło 
zwycięzców tegorocznego konkursu. 

Kat. gimnazjum
1 miejsce – Izabela Gudek - ZS nr 2 w Dukli
2 miejsce – Kamila Kula - ZSP w Jasionce
3 miejsce – Wiktoria Krzepkowska – ZSP w Łękach Dukielskich
Wyróżnienie: Natalia Woźniak i Kinga Wróbel ZS nr 2 w Dukli

Kat. szkoły ponadgimnzajalne
1 miejsce – Katarzyna Makoś – ZS nr II w Dukli
2 miejsce – Jakub Chodyniecki – Zs nr 5 w Krośnie
3 miejsce – Gabriela Siemion – ZS nr 5 w Krośnie
Wyróżnienie: Karina Ozimina – ZS nr 4 w Krośnie, Monika Szuf-
narowska – ZS nr 4 w Krośnie,Sandra Ciosek – ZS nr 4 w Krośnie, 
Natalia Zbiegień – ZS nr 2 w Dukli, Francesca Mammoliti – ZS 
nr 2 w Dukli

Grand Prix przeglądu otrzymał zespół „SONG”  
z Krościenka Wyżnego.

Organizatorami konkursu byli: ZS nr 2 oraz Ośrodek Kultury 
w Dukli.

Norbert Uliasz (fot. na wkładce) 

III	Konkurs	Poezji	
Obcojęzycznej	 
Dukla	2014

Regulamin:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych i liceum z terenu Gminy Dukla, któ-
rzy przygotują do zaprezentowania jeden wiersz przedstawi-
ciela literatury danego obszaru językowego (język angielski, 
język niemiecki, język rosyjski, język włoski).

2. Jeden uczeń może recytować wiersz tylko w jednym języku.
3. Wiersz może recytować tylko jedna osoba.
4. Przy ocenie recytacji wierszy komisja konkursowa będzie 

brała pod uwagę:
• opanowanie tekstu na pamięć,
• poprawność wymowy i akcent,
• interpretacja i wrażenie artystyczne.

5. Kategorie wiekowe:
• kategoria - klasy od I do III Szkoła Podstawowa,
• kategoria - klasy od IV do VI Szkoła Podstawowa,
• kategoria - Gimnazjum,
• kategoria - Szkoły ponadgimnazjalne.

6. Laureaci III Konkursu Poezji Obcojęzycznej w poszczegól-
nych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody.

7. Konkurs odbędzie się 13 marca 2014r. o godz. 10.00 w 
sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli Karty należy 
przesłać do 10 marca 2014r. na adres: norbert@dukla.pl. 
tel. 667953779

8. Cele konkursu: zwiększenie atrakcyjności nauki języków ob-
cych oraz doskonalenie poprawności wymowy, poznanie przez 
uczniów poezji i otwarcie ich na kulturę innych krajów, moty-
wowanie uczniów do wystąpień publicznych.

9. Zgłoszenie musi zawierać:
• Imię i nazwisko wykonawcy
• Kategoria wiekowa
• Imię i nazwisko autora i tytuł wiersza
• Język prezentacji
• Instytucja delegująca
• Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu

Na fotografii od lewej: 
Norbert Uliasz - instruktor z OK w Dukli, Jan Drajewicz dyr. ZS nr 2 w Dukli, Beata Zajdel nauczy-
cielka j. angielskiego, Wiktoria Krzepkowska – ZSP w Łękach Dukielskich (3 miejsce), Kamila Kula 
- ZSP w Jasionce (2 miejsce), Izabela Gudek - ZS nr 2 w Dukli (1 miejsce).

Teatr	w	bibliotece
Na zakończenie ferii, 31 stycznia, Biblioteka Publiczna w Du-

kli zaprosiła Dzieci na spektakl pt.: „Tajemnica zaginionych li-
ter” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”  
z Krakowa. Na to zaproszenie odpowiedziała liczna gruba małych 

widzów (ponad 100 osób).
Wspólnie z Detektywem Lupą, Bi-

bliotekarką Bajką i innymi postaciami z 
bajek, dzieci rozwiązywały zagadkę li-
ter, które w niewyjaśniony sposób znik-
nęły z kart książek. Okazało się, że li-
terki poczuły się osamotnione i zanie-
dbane, ponieważ nikt ich nie czytał, 
dlatego odeszły szukać lepszego miej-
sca niż biblioteczne półki. Jedynie zain-
teresowanie, jakie okazałyby im dzieci 
czytając książki, mogłoby je powstrzy-

Wystawa malarstwa  
Stanisława Puchalika

Na	nowo	odkryte	

W drugiej połowie marca br. w Muzeum 
Historycznym-Pałac w Dukli zostanie otwarta 
wystawa malarstwa Stanisława Puchalika 
(1939-2013), jednego ze znaczących malarzy 
polskich. Artysta urodził się w Jaśliskach. W la-
tach 1960 - 1966 studiował na Wydziale Ma-
larstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Studia ukończył w pracowni Hanny Rudz-
kiej-Cybisowej. Przez wiele lat był związany 
z macierzystą uczelnią, od 1992 roku, już jako 
profesor, prowadził pracownie malarstwa i ry-
sunku na Wydziale Rzeźby. Był uczestnikiem 
kilkuset wystaw zbiorowych w kraju i za gra-
nicą oraz kilkudziesięciu wystaw indywidual-
nych. Laureat wielu prestiżowych nagród za 
twórczość artystyczną. Prace artysty znajdują 
się w instytucjach muzealnych, m. in. w Mu-
zeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Wa-
tykańskim, a także w licznych kolekcjach pry-
watnych w Polsce i za granicą. 

Na wystawie „Na nowo odkryte - Stani-
sław Puchalik” zaprezentowane zostaną mało 
znane prace artysty, dużą część stanowią por-
trety, które obok pejzażu są głównym nurtem 
w malarstwie artysty. Jego obrazy przesycone 
są kolorem, który dominuje, kształtując nastrój 
i często też formę. Sporą grupę tworzą rysunki 
uprawiane stale przez artystę na marginesie 
malarstwa. W twórczości tego wybitnego ma-
larza można dostrzec próbę notowania śladów 
ludzkiej egzystencji, życia w ogóle. Przy okazji 
zwiedzania wystawy malarstwa można również 
będzie zobaczyć zrekonstruowaną krakowską 
pracownię artysty, która mieściła się przy ulicy 
Piłsudskiego. Z pewnością ta wystawa prac z 
odtworzoną pracownią, pozwoli lepiej zoba-
czyć i przeżyć malarstwo Stanisława Puchalika.

Aleksandra Żółkoś

mać od odejścia na zawsze. Razem z literkami zniknęłoby wiele 
pięknych historii, dlatego dzieci uroczyście ślubowały, że będę jak 
najczęściej odwiedzać literki w bibliotece i czytać wiele książek.

Miejmy nadzieję, że Dzieci będą pamiętać o złożonej obietnicy!
Joanna Szczurek

Prof. Stanisław Puchalik
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Młodzież zapobiega pożarom

„Matematyka jest jak kurz ...”

Katarzyna Reczkowska-Buryła dyr. ZSP w Równem przywitała uczestników 
konkursu wraz z p. Dorotą Szczurek – organizatorką konkursu.

Teraz to już tylko trzeba było myśleć.

Magdalena Sikora (1 m. SP) odbiera nagrodę z rąk burmi-
strza Marka Góraka.

Grzegorz Walaszczyk (1m. kat. szkoły ponadgimnazjalne)  
odbiera nagrodę z rąk dyr. OK Małgorzaty Walaszczyk-Faryj.

Mł. bryg. Ireneusz Długosz – przewodniczący komisji 
konkursowej przedstawił wyniki konkursu. Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami

Medal mosiężny na krążku o średnicy 29 mm z napisami węgiersko-niemiecko- 
-polskimi z dwuportretem cesarza Franciszka Józefa i następcy tronu  
Franciszka Ferdynanda.

Wersja austro-węgierska medalu wykonana na mosiężnym krążku  
o średnicy 30 mm  z napisami węgiersko-niemieckimi o podobnej treści.  
Na awersie popiersie cesarza Franciszka Józefa z węgierskim opisem.

Wielkie cesarskie manewry

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Magdalena,	Tobiasz	i	Damian	zwycięzcami
z ZSP w Równem, Damian 
Madej i Grzegorz Walaszczyk  
z Liceum Ogólnokształcącego 
w Dukli będą reprezentować 
gminę Dukla w eliminacjach na 
poziomie powiatowym.

6 lutego br. odbyły się eli-
minacje gminne do Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Odbywały się one  

Grupa I (szkoła podstawowa):
1 miejsce – Magdalena Sikora (ZSP Jasionka)
2 miejsce – Mariola Sokół (ZSP Jasionka)
3 miejsce – Karolina Misiak (ZSP Jasionka)

Grupa II (szkoły gimnazjalne):
1 miejsce – Tobiasz Gniady (ZSP w Równem)
2 miejsce – Dominik Bałon (ZSP w Równem)
3 miejsce – Brygida Wierdak ( ZSP w Łękach Dukielskich)

Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce - Damian Madej i Grzegorz Walaszczyk (LO Dukla)
2 miejsce - Damian Bauer (LO Dukla)

Laureaci pierwszych miejsc będą reprezentować gminę Dukla 
na eliminacjach powiatowych turnieju. Laureatom gratulujemy  
i życzymy powodzenia w kolejnych etapach turnieju.

Krystyna Boczar-Różewicz

„Matematyka	jest	jak	kurz…	
jest	wszędzie	i	już!”

To myśl przewodnia VI 
Gminnego Konkursu Mate-
matycznego „Mistrz Matema-
tyki - Junior-Równe 2014”, 
który odbył się 5 lutego br.  
w Zespole Szkół Publicznych  
w Równem. 

Organizatorem tego przed-
sięwzięcia była p. Dorota 
Szczurek, która po 5-letniej 
przerwie postanowiła wzno-
wić matematyczne emocje  
i zdrową rywalizację. W kon-
kursie uczestniczyło 31 gimna-
zjalistów z: Dukli, Głojsc, Iwli, 
Jasionki i Równego. Jego ce-

w trzech grupach: I – szkoły 
podstawowe, II – gimnazja, III – 
szkoły ponadgimnazjalne. Nad 
przebiegiem eliminacji czu-
wało jury w składzie: mł. Bry-
gadier Ireneusz Długosz – prze-
wodniczący, z Wydziału Ope-
racyjnego Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Krośnie, druh Wacław Spor-
niak – sekretarz, Wiktor Madej, 
Stanisław Bauer, Andrzej Uk-
leja – członkowie. Organizato-
rem konkursu był Ośrodek Kul-
tury w Dukli i Miejsko-Gminny 
Zarząd OSP RP w Dukli. Zwy-
cięzcami eliminacji pisemnych 
i ustnych zostali: 

uprzyjemnił im słodki poczęstunek zasponsorowany 
przez Piekarnię „Przełęcz” w Dukli. W tegorocznej 
edycji konkursu „Mistrz Matematyki- Junior-Równe 
2014” zostali:

lem była integracja młodzieży 
gimnazjalnej oraz wyłonie-
nie talentów matematycznych 
w naszej gminie. Na początku 
uczestników konkursu oraz ich 
opiekunów powitała pani dy-
rektor szkoły Katarzyna Recz-
kowska- Buryła, a następnie  
p. Dorota Szczurek. Gimnazja-
listom towarzyszył lekki stres 
i niepewność, ale emocje opa-
dły, gdy przystąpili do rozwią-
zywania zadań konkursowych: 
20 zamkniętych i 5 otwartych, 
z którymi musieli się uporać 
w ciągu 120 minut. Czas ten 

Zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” Magdalena 
Sikora z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, Tobiasz Gniady 

I miejsce - Maciej Barsznica (Gimnazjum w Jasionce) 
– opiekun Danuta Ciuła

II miejsce - Rozanna Boczar (Gimnazjum w Dukli) – opiekun 
Beata Woźniak 
Gabriel Paszek (Gimnazjum w Dukli)

III miejsce - Ewelina Borek (Gimnazjum w Dukli) -  
Maciej Miśkowiec (Gimnazjum w Jasionce)

Wyróżnienia zdobyli:
• Patrycja Bałon (Gimnazjum w Równem) – opiekun Ewa Wszołek
• Mateusz Bąk (Gimnazjum w Dukli)
• Bernard Chrunik (Gimnazjum w Dukli)
• Hubert Kopczyk (Gimnazjum w Dukli)
• Alexandra Kołacz ( Gimnazjum w Głojscach) – opiekun Mo-

nika Drajewicz
• Emilia Kusz ( Gimnazjum w Głojscach)
• Małgorzata Stojak (Gimnazjum w Dukli)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięz-
com wręczono nagrody książkowe ufundowane przez panią dy-
rektor ZSP w Równem i sklepik szkolny „Kolorowy raj”.

Edyta Szczurek

Na pierwszym planie Damian Madej laureat 1 miejsca z dyplomem
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ciąg dalszy na str. 18 u

rodnej budowie geograficznej, 
więc i znaczenie jej militarne 
jest różne. Można jednak, na 
całym tym obszarze rozróżnić 
charakterystyczne i odrębne te-
reny, mianowicie sam łańcuch 
Karpat, który w tym miejscu 
nosi nazwę Beskidów wschod-
nich zachodnie i wschodnie 
stoki karpackie porosłe lasami, 
i przedgórza, rozciągające się 
na północ i południe od samego 
łańcucha. 

Zadaniem akcji wojsk  
w ćwiczeniach obecnych bę-
dzie zajęcie, względnie obrona 
Przełęczy Dukielskiej, a więc 
skoncentruje się w bitwie pod 
Duklą. To będzie celem a za-
razem finiszem wszystkich 
operacji, miarą skuteczno-
ści całorocznych prac i usiło-
wań próbą, czy w razie napadu  
z północy wojska austriac-
kie potrafią skutecznie obronić 
serce państwa przed wrogiem, 
wreszcie stwierdzeniem jakich 
sił potrzeba do sprostania temu 
zadaniu. W manewrach weź-
mie udział ogółem 100.000 lu-
dzi. Program manewrów jest 
następujący: 11 września za-
jęły wojska stanowiska, mające 
być punktem wyjścia dla ope-
racji wojennych. Już tu nastę-
puje odpowiedni podział wojsk 
i postawienie ich na stopie wo-
jennej. Zastosowuje się zatem 
wszelkie środki bezpieczeństwa  
i ostrożności, a patrole i połą-
czenia telegraficzne funkcjo-
nują w całej pełni. Tego samego 
dnia obaj dowódcy wydają dys-
pozycje co do wymarszu. 

Właściwa akcja rozpoczęła 
się dnia 12 września. Tego też 
dnia wyruszyły obie armie w 
dalszy pochód, poczym za-
raz nastąpiły pierwsze star-
cia z obu stron Przełęczy Du-
kielskiej. Bitwy rozstrzygające 
będą stoczone w dniach 13, 
14 i 15 prawdopodobnie roze-
grają się na południowym stoku 
Karpat...

 W sobotę 9 września 1911 
o godz. 7 rano arcyksiążę Fry-

deryk, który dowodził pod-
czas manewrów wojskami au-
stro-wegierskimi na terenie Ga-
licji, wyruszył z Przemyśla do 
Rymanowa, gdzie po przybyciu 
zamieszkał u hr. Potockich, do 
poniedziałku, kiedy to wyjechał 
na Przełęcz Dukielską. Wojsko 
po stronie galicyjskiej rozloko-
wane zostało głównie w pasie 
na linii Nowy Żmigród - Du-
kla – Rymanów. Znane są przy-
padki kwaterowania oddziałów 
wojskowych ck monarchii pod-
czas karpackich manewrów w 
miejscowości Kąty k/Nowego 
Żmigrodu i w Głojscach k/Du-
kli. W manewrach uczestni-
czyły m.in. oddziały 45. Gali-
cyjskiego Pułku Piechoty Ar-
cyksięcia Józefa Ferdynanda ze 
sztabem w Przemyślu i III ba-
talionem i rejonem rekrutacji 
w Sanoku. Z okazji wyjazdu 
na manewry oddziałów 45 Re-
gimentu sanockie błonia stały 
się miejscem biwaku sześciu 

tysięcy żołnierzy z korpusu 
lwowskiego. Goście ci stano-
wili wielką atrakcję, a namioty 
rozłożone niedaleko od zamku 
mogły sprawiać wrażenie oble-
ganego Kamieńca. Po trudach 
i znojach dnia dzielni wojacy 
musieli odpocząć i zregenero-
wać siły. Zazwyczaj wolny czas 
spędzali w gospodach, na brak 
których Sanok nie mógł narze-
kać. Nieumiarkowane spoży-
wanie alkoholu doprowadzało 
do bijatyk i innych nieraz tra-
gicznych zdarzeń. 

Jak donosił w Nr 12 Tygo-
dnik Ziemi Sanockiej: „Cesar-
skie manewry odbędą się tego 
roku w czasie między 12-16 
września w komitacie Ze-
mplin na Górnych Węgrzech 
nad granicą galicyjsko-węgier-
ską. Dowódcami walczących 
stron będą inspektorzy armii: 
arcyksiążę Fryderyk i Libo-
rius Franck. Udział w manew-

Prawie corocznie w mo-
narchii habsburskiej odbywały 
się wielkie manewry cesarskie  
i wojskowe - Kaiser und Arme-
emanöver. Na terenie Króle-
stwa Galicji i Lodomerii takie 
manewry miały miejsce m.in. 
w okolicach Mościsk (1880), 
Przemyśla (1896), Jasła (1900) 
oraz Przełęczy Dukielskiej 
(1911). Te z 1911 r. zostały na-
zwane manewrami pod Strop-
kovem (węg. Sztropkó), ponie-
waż dowództwo ćwiczeń miało 
siedzibę w tym właśnie wów-
czas węgierskim miasteczku. 
Ćwiczebne działania oddzia-
łów wojskowych pod naczel-
nym dowództwem następcy 
tronu arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda d’Este były zapla-
nowane po obu stronach gra-
nicy galicyjsko-węgierskiej. 

Jak pisano w gazecie Echo 
Przemyskie, Nr 74 z dnia 14 
września 1911 r. „…manewry 
wzbudzały ogólne zaintereso-
wanie głównie, z powodu nie-
zwykłości terenu, na którym 
końcowe operacje wojenne 
mają się odbywać. Teren ten 
górski, porosły nieprzebytymi 
lasami z powodu braku ko-
munikacji będzie przedstawiał 
znaczne trudności nie tylko 
dla samych wojsk, lecz także 
dla służby bezpieczeństwa, 
oraz wywiadowczej. Nowością  
w tegorocznych manewrach bę-
dzie wprowadzenie do służby 
wywiadowczej awiatyki, a wy-
ników tych prób z ciekawością 
oczekują sfery wojskowe i cy-
wilne. Widownią manewrów 
będzie utworzona przez Kar-
paty/granica Galicji i Węgier, 
a teren operacji rozciąga się 
na północ aż do linii kolejowej 
Dębica, Rzeszów, Przemyśl,  
a na południe ograniczony jest 
miejscowościami Abos, Al-
so-Kortvelyes i dochodzi aż 
do Un. Na wschód rozciąga się 
aż w okolice południka Prze-
myśla, a na zachód do Dębicy, 
Gorlic, Kiszebeneperyes. Jest 
to przestrzeń o bardzo różno-

Wielkie	cesarskie	manewry	
w okolicy Przełęczy Dukielskiej w roku 1911

Ręczny transport ckm na pozycję górskie

70 lecie operacji karpacko-dukielskiej

Rozminowywali	pola	uprawne,	 
bo	siać	trzeba	było

W tym roku przypada 70 le-
cie bitwy dukielskiej nazywanej 
inaczej operacją karpacko-du-
kielską. Mimo wielu publikacji, 
artykułów, konferencji nauko-
wych organizowanych przez 
dukielskie muzeum wydarzenia 
sprzed 70 lat nadal zaskakują. 

Wstawał świt 8 wrze-
śnia 1944 roku. Tego pamięt-
nego dnia o godzinie 6.30 ty-
siące rwących się niecierpliwie 
do walki, zmęczonych wytężo-
nym marszem i bezsenną nocą 
żołnierzy radzieckich i czecho-
słowackich patrzyło na gór-
skie masywy Karpatenfestung, 
na pokryte lasami szczyty, na 
wzgórza pnące się pod za-
chmurzone tego dnia niebo… 
Każdy z nich dobrze wie-
dział, że te ciche góry i lasy już 

wkrótce staną się świadkami 
zażartych walk. Cisza tak do-
brze znana żołnierzom mówiła, 
że za chwilę już ten wymowny  
i szczególny spokój poprze-
dzający każdą większą opera-
cję zostanie przerwany ogniem 
artyleryjskim 38 armii gene-
rała pułkownika Kiryłła Mo-
skalenki. Jej założeniem miało 
być szybkie przedarcie się 
wojsk radzieckich przez przełę-
cze karpackie, przełamanie nie-
mieckiej obrony i połączenie 
się z powstańcami na Słowacji. 

Zadanie, które miało trwać 
kilka dni zajęło żołnierzom 
znacznie więcej czasu. Oka-
zało się bowiem, że jednostki 
niemieckie są przygotowane na 
przyjęcie ataku radziecko-sło-
wackiego. Jak było naprawdę? 

Czy można było w inny spo-
sób sforsować obronę górskich 
umocnień to temat pasjonujący, 
ale nie o tym chciałem napi-
sać. Rzadko mówi się przy oka-
zji tej bitwy o gehennie ludno-

ści cywilnej, o potęż-
nych zniszczeniach 
jakie doznała ziemia 
dukielska, o sytu-
acji ludności tuż po 
wojnie. Ludzie tam-
tych dni odchodzą, 
pamięć ludzka jest 
ulotna i krwawa hi-
storia wyryta na tych 
wzgórzach pozostaje 
zapomniana. Lud-
ność cywilna w cza-
sie walk 1944 ukry-
wała się najczęściej 
w lasach, pozosta-
wali w ziemiankach, 
jarach, bez chleba, 
bez ognia, bez snu. 
Wielu z nich już ni-
gdy nie wróciło do 
swoich zniszczonych 
domów. Dukla, Iwla, 
Teodorówka, Głoj-
sce zostało w znacz-
nej części wskutek 
działań wojennych 
zniszczone. 

Kawalerzysta ck Ulanenregiment Nr 6 z Rzeszowa 14 Brygady Kawaleri

Szczególne zacięte walki 
toczyły się w rejonie szosy 
Łysa Góra- Głojsce-Iwla w do-
linie rzeki Iwiełki. Ze względu 
na duże straty obu walczących 
stron rejon tych walk nazwano 
„Doliną Śmierci”. Od 11 wrze-
śnia ciężkie walki toczyły się  
o wzgórze 534 nazwane póź-

niej „Krwawym Wzgórzem”. 
Mówi się, że bitwa dukielska to 
największa bitwa pancerna w 
czasie II Wojny Światowej na 
ziemiach polskich. 

Ludność cywilna powraca-
jąca do swoich zniszczonych 
domów znalazła się w bardzo 
ciężkiej sytuacji. Trwała jesz-
cze zima 1945, wkrótce zaczy-
nał się przednówek, głód to-
warzyszył niejednej rodzinie. 
Mimo to zaczęła się mozolna 
odbudowa zniszczonych do-
mostw. Pojawiły się ogromne 
trudności np. z wiosennym ob-
siewaniem pól. Teren był bar-
dzo szczelnie zaminowany 
przez Niemców. Zanim weszło 
wojsko, aby oczyścić pola lud-
ność cywilna robiła to sama. Do 
takich osób, które rozminowy-
wały pola należeli mieszkańcy 
Głojsc Edward Burda, który 
sam rozbroił i zdetonował ok. 
1000 min różnego rodzaju, Jan 
Brożyna wybrał i unieszkodli-
wił ok. 1500 sztuk min. Pola te 
zostały oddane do użytku i ob-
siane. Fakty te zostały potwier-
dzone przez władze cywilne  
i wojskowe. Takie to zdarzenia 
i wiele innych pozostawiła po 
sobie dukielska bitwa 1944.

S. K.
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Po prostu z natury

Po prostu z natury

Solarium
Tej zimy w naszym rejonie nie było wiele dni z mroźnym 

powietrzem no i śniegu też nie za dużo. Dlatego zwierzęta miały 
dostęp do pokarmu w naturze. 

W mroźny poranek na starym wielkim orzechu w moim 
ogrodzie oglądałam jak wygrzewają się na słońcu ptaki; gile, 
kwiczoły, kowaliki, kosy i sikorki. Moją uwagę przyciągnęła 
ruda kula, która na pierwszy rzut oka była podobna do wie-
wiórki. Na gałęzi orzecha w porannym słońcu przy błękitnym 
niebie wygrzewała się piękna sójka, która w czasie mrozu na-
stroszyła piórka, tworząc między nimi warstwę izolacyjną po-
wietrza. W słońcu, piórka miała koloru rudego, a dziób z po-
łyskiem złota. Nasze ptaki potrafią wyśmienicie korzystać  
z SOLARIUM po prostu z natury.

Maria Walczak

Turniej o puchar Dyrektora MOSiR

Zakończenie DLH Teatr „Maska” w bibliotece

Sójka - Fot. Maria Walczak

Zwycięska drużyna PPHD Rzeszów. Fot. kbr

Zwycięska drużyna - MOSiR Dukla 1 wraz z trenerem

Fot. kbr

Drużyny uczestniczące w turnieju

Jakub Stanosz - najlepszy strzelec Turnieju z 
kapitanem drużyny Szymonem Sporkiem, dyr. MOSiR 
Michałem Szopą (z lewej) i trenerem Danielem Ożgą

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Puchar	Dyrektora	dla	
drużyny	MOSiR	Dukla	I

9 lutego 2014 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Dukli zorganizowany został „Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Dyrektora MOSiR Dukla – Rocznik 2003 i Młodsi”. 

Poszczególne mecze turnieju:
 Lp. Godzina Mecz  W y n i k  
 
 1. 9.00 MOSIR Dukla I Ekoball Sanok II 6 0
 2. 9.16 Ekoball Sanok I MOSIR Dukla II 0 1
 3. 9.32 MOSIR Brzozów Wojak Wojaszówka 2 1
 4. 9.48 AP Jasło Ekoball Sanok I 1 0
 5. 10.04 MOSIR Dukla I MOSIR Brzozów 1 0
 6. 10.20 MOSIR Dukla II Ekoball Sanok II 1 2
 7. 10.36 Wojak Wojaszówka MOSIR Dukla I 1 5
 8. 10.52 Ekoball Sanok II AP Jasło 0 1
 9. 11.08 MOSIR Brzozów MOSIR Dukla II 7 1
 10. 11.24 Ekoball Sanok I Ekoball Sanok II 2 1
 11. 11.40 AP Jasło MOSIR Brzozów 0 0
 12. 11.56 MOSIR Dukla II Wojak Wojaszówka 0 2
 13. 12.12 MOSIR Brzozów Ekoball Sanok I 0 1
 14. 12.28 Wojak Wojaszówka AP Jasło 1 2
 15. 12.44 MOSIR Dukla I MOSIR Dukla II 10 1
 16. 13.00 Ekoball Sanok I Wojak Wojaszówka 2 0
 17. 13.16 Ekoball Sanok II MOSIR Brzozów 0 4
 18. 13.32 AP Jasło MOSIR Dukla I 0 1
 19. 13.48 Wojak Wojaszówka Ekoball Sanok II 2 1
 20. 14.04 MOSIR Dukla I Ekoball Sanok I 2 1
 21. 14.20 MOSIR Dukla II AP Jasło 0 5

Wyróżnienia Indywidualne:
Najlepszy zawodnik – Jakub Bugała (AP Jasło)
Najlepszy Strzelec – Jakub Stanosz (MOSiR Dukla I)
Najlepszy Bramkarz – Seweryn Nycz (MOSiR Dukla I)

Klasyfikacja Końcowa Turnieju:
Miejsce I – MOSiR Dukla I   18 pkt.
Miejsce II – AP Jasło    13 pkt.
Miejsce III – MOSiR Brzozów   10 pkt.
Miejsce IV – Ekoball Sanok I   9 pkt.
Miejsce V – UKS Wojak Wojaszówka  6 pkt.
Miejsce VI – Ekoball Sanok II   3 pkt.
Miejsce VII – MOSiR Dukla II   3 pkt.

Daniel Ożga

Do Dukielskiego turnieju 
zgłosiło się siedem drużyn, 
Ekoball Sanok który, wystawił 
dwie drużyny, AP Jasło, MO-
SiR Brzozów, UKS Wojak Wo-
jaszówka oraz MOSiR Dukla I  
i MOSiR Dukla II. Zawody roz-
grywane były systemem każdy 
z każdym, mecz trwał trzyna-
ście minut, do rozegrania było 
aż dwadzieścia jeden spotkań 
co sprawiło że wszystkie dzieci, 
które przybyły na turniej mogły 
zaprezentować swoje umiejęt-
ności. Dla najlepszych drużyn 
i zawodników turnieju zostały 
przygotowane okazałe puchary, 
statuetki oraz nagrody, a każda 
z uczestniczących drużyn otrzy-
mała pamiątkowy puchar. Ry-
walizacja przebiegała w spor-
towej atmosferze nie brakowało 
też twardej walki, składnych 
akcji oraz pięknych bramek.

Zwycięzcą turnieju oka-
zała się nasza drużyna MOSiR 
Dukla I która, odniosła zwy-
cięstwa we wszystkich spo-
tkaniach zdobywając komplet 
punktów. Na drugim miejscu 
uplasowała się Akademia Pił-
karska Jasło z dorobkiem trzy-
nastu punktów. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna MOSiR Brzo-
zów. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Jakub Bugała 
(AP Jasło), najlepszym strzel-
cem został Jakub Stanosz (MO-
SiR Dukla I) – 11 bramek a naj-
lepszym bramkarzem wybrany 
został Seweryn Nycz (MOSiR 
Dukla I). 

Bardzo udany turniej dla 
naszej I drużyny, która Bar-
dzo dobrze rozpoczęła zmaga-
nia na dukielskiej hali gromiąc 
w meczu otwarcia Ekoball Sa-
nok II 6 : 0. W następnym me-

czu z mocnym przeciwnikiem z 
Brzozowa wygraliśmy 1 : 0 po 
zaciętym meczu. Mecz z Wo-
jakiem Wojaszówka wygry-
wamy 5 : 1 po bardzo dobrym 
początku, w którym strzelamy 
szybko trzy bramki i kontro-
lujemy przebieg spotkania na-
stępnie gramy mecz po miedzy 
naszymi drużynami i pierw-
sza drużyna gromi młodszych 
i mniej doświadczonych kole-
gów aż 10 : 1. W kolejnym me-
czu pierwsza drużyna, w któ-
rym stawką jest pierwsze miej-
sce w turnieju spotyka się z AP 
Jasło, po dramatycznym me-
czu wygrywamy 1 : 0 głównie 
dzięki świetnym paradom w 
bramce Seweryna Nycza, który 
raz po raz w końcówce meczu 
chronił nas przed utratą bramki. 
W ostatnim spotkaniu zwycię-
żamy z Ekoballem I 2 : 1. 

Dukielskie drużyny repre-
zentowali:

MOSiR Dukla I: Seweryn 
Nycz, Bytnar Marcel, Bytnar 
Ernest, Jakub Stanosz, Mosz-
czyński Norbert, Szymon Spo-
rek, Szymon Kołacz, Paweł 
Gumienny, Skotnicki Eryk, 
Mateusz Szwast, Aleksander 
Wróbel, Daniel Gołąbek,

MOSiR Dukla II: Kon-
rad Marchel, Stanisław Sto-
jak, Bartłomiej Pasterczyk, Jo-
seph Aitanun, Grzegorz Bu-
dzisz, Szymon Uliasz, Wiktor 
Batycki, Piotr Parylak, Mate-
usz Szymański, Filip Pachana, 
Kacper Kozicki

Najlepsi strzelcy naszych 
drużyn:

Jakub Stanosz – 11, Moszczyń-
ski Norbert – 6, Aleksander 
Wróbel – 3, Szymon Sporek – 
2, Paweł Gumienny – 2

Fot. Joanna Szczurek
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PPMD	Rzeszów	
zwycięzcą	Dukielskiej	
Ligi	Halowej

8 lutego 2014 roku zakończony został III sezon Dukielskiej 
Ligi Halowej. Kibice, którzy licznie przychodzili oglądać mecze 
DLH obejrzeli w sumie 1044 bramki. Tegorocznym zwycięzcą ligi 
został zespół PPMD Rzeszów, który zgromadził 55 punktów, dru-
gie miejsce przypadło drużynie Ziko Dukla, trzecie Żwir Geo S.C.

Najlepszym strzelcem został Krystian Frączek (PPMD Rze-
szów), który zdobył 58 bramek. Drugim najskuteczniejszym strzel-
cem z 45 bramkami został Kamil Mącidym (Ziko Dukla), trzecie 
Ireneusz Krówka (Dolina Śmierci Iwla) – 41 bramek. Najlepszym 
bramkarzem został Mateusz Belczyk (Żwir Geo S.C.), który w ca-

łym sezonie puścił najmniejszą liczbę bramek. Najlepszym zawod-
nikiem całej Dukielskiej Ligi Halowej został Damian Bauer (Gan-
dzia Squad). Nagrody indywidualne, jak i pamiątkowe puchary za 
udział w Dukielskiej Lidze Halowej w sezonie 2013/2014 wręczyli 
Burmistrz Dukli – Marek Górak oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dukli – Michał Szopa.

Końcowa kolejność Dukielskiej Ligi Halowej:
 Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. Br.
 1. PPMD RZESZÓW 22 55 175 – 74
 2. ZIKO Dukla 22 55 165 – 82
 3. Żwir Geo S.C. 22 41 88 – 53
 4. teomedia.pl 22 40 104 – 81
 5. PROMS.PL 22 40 97 – 77
 6. Dolina Śmierci Iwla 22 38 104 – 83
 7. SKP Piotrex 22 36 112 – 86
 8. Gandzia Squad 22 32  88 – 84
 9. OSP “OGNIO-ODPORNI” 22 27 76 – 105
 10. Iwełka Iwla 22 13 60 – 118
 11. HDK Błękitni Żeglce 22 7 41 – 148
 12. Mietła Łajsce 22 2 38 – 157

Daniel Ożga

rach wezmą dziesiąty (prze-
myski), jedenasty (lwowski) i 
szósty (koszycki) korpus. Ar-
mią zaczepną będą wojska ga-
licyjskich korpusów. Przemy-
ski korpus pod komendą JE. 
Kummera wyruszy z drugą dy-
wizyą piechoty (Jarosław) pod 
dowództwem flml. Sternecka, z 
11 batalionami 24 dywizyi pie-
choty (Przemyśl), fdml. Co-
lard z 13 batalionami 45 dywi-
zyi obrony krajowej, gn. Bu-
szek z 12 batalionami kawale-
ryi z Jarosławia, fmlt. Henicke 
z 24 szwadronami, 6 haubi-
cami, 17 konnemi i 3 ciężkiemi 
bateryami haubicowemi. Ogó-
łem 36 batalionów, 24 szwa-
dronów i 96 dział. W całych zaś 
manewrach weźmie udział 118 
batalionów, 96 szwadronów i 
288 dział, żołnierzy zaś będzie 
około 90 000. Nadto czynnych 
będzie 150 gwerów maszy-
nowych.” 

 W piątek po południu 15 
września 1911 r. zakończyły 
się wielkie manewry cesar-
skie. W sobotę nastąpił odpo-
czynek, a po południu odjazd z 
pola walki piechoty pociągami 
ze stacji Medzilaborce (weg. 
Mezőlaborc). Kawaleria odbyła 
marsz zwykły i dlatego nieco 
później dotarła na swoje leże. 
Stan zdrowia wojska był zado-
walający. Podczas manewrów 
pod kołami automobilu zgi-
nęła markietanka obrony krajo-
wej Katarzyna Sierzęgowa duo 
voto Bażantowa. Nieboszczka 
przez długie lata była właści-
cielką kawiarni w Przemyślu, 
a po powtórnym zamążpójściu 
przeniosła się do Jarosławia, 
gdzie prowadziła kantynę. 

Trzy lata później, w czerwcu 
1914 r. arcyksiążę Franciszek 
Ferdynand wraz z żoną Zofią 
zginęli w zamachu w Sarajewie 
podczas kolejnych wielkich ce-
sarskich manewrów. Było to 
początkiem trwającej ponad 
cztery lata wielkiej wojny. Je-

ZUR ERINNERUNG A.D. 
ARMEEMANÖVER BEI 
SZTROPKÓ 1911;
NA PAMIATKĘ WIELKICH 
MANEWROW WOJSKO-
WYCH KOŁO STROPKOWA 
W ROKU 1911.

Wersja austro-węgierska 
medalu wykonana została na 
mosiężnym krążku o średnicy 
30 mm i z napisami węgiersko-
niemieckimi o podobnej treści. 
Zamiast dwuportretu z awersu 
wersji węgiersko-niemiecko-
polskiej jest popiersie cesarza 
Franciszka Józefa z węgierskim 
opisem: I. FERENCZ JÓZSEF. 
Na rewersie napisy po węgier-
sku i po niemiecku: 
A FELSÖMAGYARORSZÁGY 
SZTROPKÓ FELSÖVIZKÖZ, 
MELLETTI KIRÁLYHADGY-

u dokończenie ze str. 14 

Wielkie cesarskie manewry

Korespondencja skierowana przez uczestnika wielkich cesarskich manewrów 
z września 1911 r. na pograniczu wegiersko-galicyjskim, do znajomej miesz-
kanki Przemyśla, napisana w Głojscach 12 września 1911 r. na pocztówce 
przedstawiającej ulicę Pocztową w Dukli (obecnie w tym umiejscowieniu ulica 
nazwana jest Trakt Węgierski, a ulica Pocztowa zaczyna się na końcu ulicy w 
perspektywie widoku). Stylowa scena rodzajowa zawarta w sytuacji porusza-
jących się ludzi na głównej dukielskiej ulicy ubranych w stroje z epoki, obecnie 
niemożliwa do odtworzenia ze względu na nieprzerwany ruch samochodowy. 
Pocztówka nadana w ekspozyturze cesarsko-królewskiej poczty polowej  
(K. und K. Feldpost Expositur No 30) obsługującej ruch pocztowy oddziałów 
wojskowych uczestniczących w manewrach. Odczytana treść korespondencji:

Głojsce, 12. 09. 1911 r. Pani Marie David, Przemyśl, ul. Ogrodowa 3

W pierwszych słowach moje wielkie dzięki za Twój miły list z 7 wrze-
śnia. Dowiedziałem się o nim dopiero wczoraj. Z powodu (nieczytelne) 
odpisywał będę tylko z Przemyśla. Nie wiem, czy ty wcześniej otrzymałaś 
moją pocztę ? (nieczytelne) czy wcześniej już w górach.

AKORLATOK EMLÉKEÜL 
1911 SZEPTEMBER 12; 
ZUR ERINNERRUNG AN DIE 
GROSSEN KAISERMANÖVER 
IN OBERUNGARN BEI 
SZTROPKÓ – PELSÖVIZKÖZ 
AM 12. SEPTEMBER 1911 

Dostrzegalną różnicą oby-
dwu wersji medalu jest też 
określenie rodzaju manew-
rów. O ile wersja węgiersko-
niemiecko-polska wspomina  
o manewrach armijnych (Ar-
memanöver), to wersja austro-
wegierska określa, że były to 
wielkie manewry cesarskie (die 
Grössen Kaisermanöver). Na-
tomiast data manewrów w oby-
dwu wersjach jest jednakowa 
- 12 września/september 1911. 

Janusz Kubit

III GP Podkarpacia Skrzatów

Szymon	Maciejewski	
najlepszy

Zwycięstwem Szymona Maciejewskiego (UKS TKKF MO-
SiR Dukla) zakończył się rozgrywany w Stalowej Woli, III Grand 

Zawodnicy z drużyn biorących udział w DLH

Szymon Majewski

Prix Podkarpacia Skrzatów 
w tenisie stołowym. W fi-
nale Szymon pokonał Bar-
tosza Frączka (KU AZS Po-
litechnika Rzeszów). W tym 
samym czasie rozgrywany 
był turniej żaków, w którym 
najlepiej zaprezentował się 
Michał Olbrycht zajmując  
5 miejsce. 

Damian Leśniak

sienią 1914 r. w rejonie Prze-
łęczy Dukielskiej pojawiły się 
oddziały rosyjskie przybyłe w 
nasze strony nie z zamiarem 
prowadzenia wielkich manew-
rów. Ciężkie walki zimowe 
1914/1915 stoczone na terenie 
manewrów z 1911 r. przez od-
działy 3. Armii austro-węgier-
skiej (dowódcą był gen. kawa-
lerii Rudolf von Brudermann) 
z napierającą 8. Armią rosyjską 
generała Brusiłowa, pozosta-
wiły do dnia dzisiejszego na pa-
śmie granicznym linie okopów 
i ziemianki, w których przez 
długie zimowe miesiące żoł-
nierze obu walczących ze sobą 
stron trwali przykuci powinno-
ścią obowiązku i woli walki z 
racji spełniania dynastycznych 
planów swoich monarchów. 
Kolejne wydarzenia związane 
ze zmieniającą położenie li-
nią frontu, bitwą wielkanocną 
z kwietnia 1915 r. oraz ma-
jową ofensywą państw central-
nych po bitwie gorlickiej, do-
pełniły ogrom zniszczeń na te-
renie przyległym do Przełęczy 
Dukielskiej. Polegli w wiel-

kiej ilości spoczęli przeważnie 
w miejscu walki. Ranni żołnie-
rze umieszczani byli w szpita-
lach polowych po obu stronach 
frontu. Bohaterowie wielkiej 
wojny spoczywają przeważ-
nie w bezimiennych mogiłach, 
również w Dukli na cmentarzu 
wojennym. Są wśród nich, po-
śród poległych i zmarłych z obu 
armii, również liczni Polacy.

Na pamiątkę udziału w 
wielkich cesarskich manew-
rach 1911 r. pod Stropkovem/
Sztropko, uczestniczący w nich 
żołnierze otrzymali wybite pa-
miątkowe medale. Dla żołnie-
rzy galicyjskich przygotowano 
medal mosiężny na krążku o 
średnicy 29 mm z napisami wę-
giersko-niemiecko-polskimi o 
treści: na awersie, z dwuportre-
tem cesarza Franciszka Józefa i 
następcy tronu Franciszka Fer-
dynanda, z kolistym napisem: 
FRANC JOSEPHUS I. FRANC 
FERDINANDUS D‘ ESTE, 
a na rewersie:
EMLÉK A NAGYAKORLA-
TRÓL SZTROPKÓ MELLETT 
1911; 
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OGŁOSZENIA										PRZETARGI										UCHWAŁY
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 
r. Nr 102, poz.651 z późn.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 2145/1 o pow. 0,23 ha, położona w Równem obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064048/7 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla , zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „R/ZL-1”- teren rolny z możliwością zalesienia. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
4 lutego 2014 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 3 400,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 340,00 zł .

Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT od 
towarów i usług.
 
- nieruchomość obejmująca działki nr 230/25 i 232/31 o łącz-

nej  powierzchni  0,0329  ha,  położona  w  Dukli  objęta 

Księgą Wieczystą nr KS1K/00063306/7 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla , zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „E”- infrastruktura techniczna, „MN”- zabudowa 
mieszkaniowa i „KDL1/2” – droga publiczna. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
4 lutego 2014 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 7 100,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 710,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 8 kwietnia 2014 r. o godz. 9
00

 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 3 kwietnia 2014r.-
włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002 . Za dzień wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.

Wpłacone wadium zostanie : 
- zaliczone na poczet ceny nabycia , jeżeli osoba wpłacająca wa-

dium wygra przetarg 
- zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetar-

gu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167 , poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.

Jednocześnie informuję , że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13

IV	Gminna	Liga	Szachowa
14 lutego 2014 r. w Miej-

skim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Dukli odbyła się inaugu-
racja IV Gminnej Ligi Szacho-
wej o Puchar Burmistrza Dukli. 
Rozgrywki otworzył pan Michał 
Szopa dyrektor MOSiR w Du-
kli witając wszystkich uczest-
ników oraz opiekunów. Życzył 
zawodnikom jak największej 
ilości wygranych partii i zdo-
bycia pucharowych miejsc. Na-
stępnie sędzia główny zawodów 
Jerzy Gunia omówił krótko for-

mułę rozgrywania tegorocznej 
ligi szachowej. Liga składa się 
z czterech turniejów dwóch w 
szachach szybkich i dwóch w 
szachach klasycznych. Dwa tur-
nieje (jeden P15’ i jeden P60’) 
zostaną rozegrane wiosną po-
zostałe dwa jesienią. Suma 
punktów ze wszystkich turnie-
jów wyłoni zwycięzców ligi w 
trzech kategoriach:
1. SP 0-III
2. SP IV-VI
3. Gimnazjum

Rozgrywki rozpoczął turniej 
P15’ rozgrywany na dystan-
sie 9 rund, systemem szwajcar-
skim. Do turnieju przystąpiło 
32 uczestników z: Jasionki, Łęk 
Dukielskich, Tylawy, Dukli, 
Rogów Moderówki, Szebni, 
Potoka i Iwli.
Wyniki turnieju po 3 rundach:

SP 0-III
1. Fornal Grzegorz Iwla
2. Gumienny Paweł Iwla
3. Kopij Oskar Rogi

Szkolna Liga Tenisa Stołowego

Łęki	Dukielskie	na	prowadzeniu
W środę 19 lutego 2014 

odbył się trzeci turniej Szkol-
nej Ligi Tenisa Stołowego. 
Uczniowie z Dukli, Łęk Du-
kielskich, Tylawy i Wietrzna 
rywalizowali w trzech katego-
riach: klasy I-III SP, IV-VI SP 
oraz Gimnazjum. W turnieju 
wystąpiło 23 zawodniczki oraz 
27 zawodników. Poniżej przed-
stawiamy wyniki trzeciego tur-
nieju a także klasyfikacje in-
dywidualne oraz szkolne po 
trzech turniejach. 

Klasyfikacja szkół po trzech 
turniejach:

1. Łęki Dukielskie 549 pkt.
2. Dukla 547 pkt.
3. Wietrzno 414 pkt.
4. Tylawa 388 pkt.
Szczegółowe wyniki w ka-

tegoriach wiekowych na stronie 
internetowej mosir.dukla.pl 

Bogdan Maciejewski

 SP IV-VI
1. Stasz Szymon Szebnie
2. Krukar Piotr Łęki Dukielskie
3. Rajchel Wiktor Dukla
Gimnazjum
1. Pitak Szymon Iwla
2. Torbik Damian Iwla
3. Szałankiewicz Łukasz Potok
Szczegółowe wyniki znajdują 
się na stronie:
http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2014/ti_566/
Turniej P60’ rozgrywany jest 
na dystansie 6 rund, systemem 
szwajcarskim.
Wyniki turnieju po 2 rundach:

SP 0-III
1. Fornal Grzegorz Iwla 
1. Gumienny Paweł Iwla
2. Kowalewski Paweł Jasionka
 

SP IV-VI
1. Frączek Tomasz Iwla
2. Rajchel Wiktor Dukla
3. Stasz Szymon Szebnie

Gimnazjum
1. Torbik Damian Iwla
2. Pitak Szymon Iwla
3. Krówka Damian Iwla
Szczegółowe wyniki turnieju 
znajdują się na stronie:
http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2013/ti_6569/

Uczestnicy ligi z opiekunami

Młodzi szachiści
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Uwaga	producenci	rolni!!!
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się 

w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z  tytułu zużytego do sie-
wu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, 
dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin 
strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub 
sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowane rozporządze-
nie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. 
UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z rozporządzeniem 
łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana produ-
centowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych nie może przekro-
czyć 15 000 euro. W przypadku, gdy z powodu udzielenia wnio-
skowanej pomocy zostałby przekroczony limit 15 000 euro, pomoc 
do takiego wniosku nie może być przyznana.
Stawki dopłat:
•	 Zboża, mieszanki zbożowe i pastewne 100 zł/ha
•	 Rośliny strączkowe 160 zł/ha
•	 Ziemniaki 500 zł/ha

ARR uprzejmie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za 
prawidłowość formularzy wniosków znalezionych przy użyciu 
wyszukiwarek internetowych oraz pobieranych z innych porta-
li internetowych niż strona internetowa Agencji www.arr.gov.pl.

Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego zo-
bowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu 
obowiązującym w 2014 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów 
wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego 
w sprawie przyznania dopłaty.

Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefo-
nicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, oraz w Oddziale 
Terenowym ARR w Rzeszowie, Al. J. Piłsudskiego 32, 35-001 
Rzeszów, tel. (17) 864 20 27, wew. 27, 17, 16.
OT ARR Rzeszów

Zarząd Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. ogłasza 

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego 
o powierzchni użytkowej 22,82 m2 zlokalizowanego na par-
terze budynku w Dukli ul. 3 - GO MAJA 1.
- Przetarg odbędzie się dnia 18.03.2014 r. o godz. 9.00 w świe-
tlicy GK i M w Dukli Sp. z o.o. ul. Parkowa 5, 38 - 450 Dukla. 

- cena wywoławcza wynosi 13,00 zł. za 1 m2 powierzchni użytko-
wej lokalu + należny podatek VAT,

 - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 200, 00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 13 43 30 
075 w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Paszkot	–	ptak	
śpiewający

Paszkot, to ptak śpiewa-
jący, zakwalifikowany do ro-
dziny drozdów. Występuje na 
znacznym obszarze Europy  
i Azji. Charakterystyczne jest 
to, iż ptak ten występuje także 
w miejscach, gdzie zimy są 
dość ostre. Oczywiście na zimę 
odlatuje w cieplejsze rejony, 
nie są to jednak odległe mi-
gracje. W miejscach, gdzie kli-
mat jest umiarkowany, ptak na 
zimę nie odlatuje. Ptak wystę-
puje również w Polsce i to w 
dość licznie, jednak nie wy-
stępuje na nizinach. Najłatwiej 
dostrzec go w górach. W przy-
padku Polski część ptaków od-
latuje na zimę, część pozostaje. 
Żyje przede wszystkim w wy-
sokopiennych lasach, które są 
dość stare. Najczęściej na miej-
sce bytowania wybiera brzegi 
lasów – dużo rzadziej wystę-
puje w centralnych ich czę-
ściach. Bardzo często można 
również spotkać gniazda pasz-
kotów w zadrzewieniach śród-
polnych. Gniazdo zakłada w 
gałęziach drzew. Zewnętrzna 
część gniazda również się z 
nich składa. Jako budulec wy-
korzystuje także twarde łodygi 
roślin, wyściółka, to trawy, 
mchy, siano oraz inne mięk-
kie elementy. Długość ciała to 
około 27 cm, rozpiętość skrzy-
deł przekracza 45 cm. Obie 
płci są ubarwione praktycz-
nie identycznie. Nie ma także 
większych różnic w wielko-
ściach tych ptaków. Charakte-
rystyczne upierzenie to ciem-
nobrązowy wierzch ciała i ja-
snobrązowy spód. Spód ciała 
nakrapiany jest trójkątnymi 
plamkami. Paszkot żywi się 
larwami, dżdżownicami, śli-
makami oraz innymi mięcza-
kami, które charakteryzują się 
miękkością. Swojego pokarmu, 

poszukuje przede wszyst-
kim na ziemi. Jesienią i zimą, 
z powodu mniejszej ilości po-
karmu pochodzenia zwierzę-
cego, decyduje się na zjadanie 
nasion i innych elementów ro-
ślin. Paszkot wyprowadza 2-3 
lęgi w roku, zawsze od kwietna 
do maja. Jaja są wysiadywane 
przez 15 dni, wysiaduje je i sa-
miec, i samica. Z reguły jest ich 
4-5, nie więcej. Młode, po wy-
kluciu się, przebywają w gnieź-
dzie przez około 17 dni. Przez 

Paszkot - Turdus viscivorus. Fot. internet

pierwsze dwa tygo-
dnie, młodymi opie-
kuje się matka, póź-
niej opieka prze-
chodzi na ojca – sa-
mica w tym czasie 
zaczyna drugi 
lęg. Ptak jest ob-
jęty w Polsce ścisłą 
ochroną gatunkową.

Od czasów opisu 
dokonanego przez 
Karola Linneusza 
w 1758 roku na-
ukowe nazwy tego ptaka nie 
zmieniły się. Paszkot to Tur-
dus viscivorus, czyli drozd zja-
dający jemioły (nazwa viscivo-
rus pochodzi od dwóch łaciń-
skich słów: viscum – jemioła 
oraz vorare – połykać). Prefe-
rencje pokarmowe ptaka do-

skonale oddają jego nazwa nie-
miecka. Paszkota Niemcy na-
zwali Misteldrossel, a Anglicy 
Mistle Thrush, czyli od jemioły 
jak Linneusz.

CH

OGŁOSZENIA										PRZETARGI										UCHWAŁY
Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Dukli wywieszone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących 
własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych 
do sprzedaży.

Wykazy obejmują: działkę nr 15/24 położoną w Równem; 
działkę nr 2515/1 położoną w Łękach Dukielskich; działki 
nr 135 i 546/2 położone w Tylawie, działki nr 2282, 2321 
położone w Jasionce oraz działki nr 97, 98 i 100/6 położo-
ne w Chyrowej. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z póź.zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. w Urzędzie 
Miejskim w Dukli pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
póź. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli 
wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do 
dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 567, 2620/5, 2620/9, 3047, 
3583 i część 1788 położone w Równem, działkę nr 472 
położoną w Zboiskach oraz działkę nr 315/46 położoną 
w Zawadce Rymanowskiej.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 marca 2014 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Burmistrz
Marek Górak

Zakończenie  Piłkarskiej Zimy z OZPN Krosno

MOSiR	Dukla	na	
czwartym	miejscu

22 lutego 2014 w Jaśle od-
był się ostatni turniej z cyklu 
„Piłkarska Zima z OZPN Kro-
sno” dla rocznika 2003. Nasza 
drużyna zajęła IV miejsce choć 
przy odrobinie szczęścia można 
było pokusić się o znacznie lep-
szy wynik. Do rozgrywek zgło-
siło się osiem drużyn, które zo-
stały podzielone na dwie grupy, 
tym razem los ponownie przy-
dzielił nam drużyny Benia-
minka Krosno i Szóstki Jasło, 
jak to miało miejsce na turnieju 
w Besku oraz AP Jasło II

Pierwszy mecz w grupie 
gramy z Beniaminkiem Kro-
sno jak się później okazało ze 
zwycięzcą turnieju. Mecz za-
czynamy od odważnych ata-
ków, jednak później inicjatywę  
przejmuje drużyna Beniaminka 
i tracimy dosyć szybko bramkę, 
mecz bardzo się wyrównał,  
a my staraliśmy się doprowa-

dzić do wyrównania, co udaje 
się nam w końcówce spotkania 
po bramce Jakuba Stanosza, re-
misujemy  pierwszy mecz 1 : 
1. W następnym meczu gramy  
z Szóstką Jasło i znowu w 
pierwszych minutach przytra-
fia nam się błąd, co sprawia, że  
musimy gonić wynik po cierpli-
wej grze zdobywamy bramkę 
po strzale Norberta Moszczyń-
skiego i remisujemy drugi mecz 
w grupie. Trzeci mecz grupowy 
gramy z AP Jasło II by zagrać w 
półfinale musimy ten mecz wy-
grać i to się nam udaje po bram-
kach Ernesta Bytnara i Nor-
berta Moszczyńskiego wygry-
wamy 2 : 1. W półfinale tra-
fiamy na MOSiR Brzozów 
w mecz wchodzimy rewela-
cyjnie stwarzamy sporo sytu-
acji i szybko zdobywamy dwie 
bramki , które strzela Jakub Sta-
nosz. Po strzelonych bramkach 

mecz się wyrównuje i niestety 
pięć minut do końcem spotka-
nia popełniamy błąd w obronie 
tracimy bramkę na 2 : 1. Od tej 
pory mecz staje się  nerwowy, 
ale mimo to udaje się nam stwo-
rzyć kilka dobry sytuacji strze-
leckich, jednak bramkarz Brzo-
zowa nie daje się zaskoczyć.  
W ostatniej minucie meczu 
znowu przydarza nam się niepo-
rozumienie w obronie i staje się 
najgorsze, w regulaminowym 
czasie gry remisujemy 2 : 2  
i rywalizacje rozstrzygnąć mu-
szą rzuty karne. Karne wykonu-
jemy bardzo  źle i przegrywamy 
0 : 1 . Pozostaje nam gra o naj-
niższy stopień podium z AP Ja-
sło I, mecz nam się nie układa, 
widać przybicie po pechowo 
przegranym półfinale i przegry-
wamy 0 : 2. W całym turnieju 
zajmujemy IV miejsce. Podsu-
mowując, mimo wszystko był 
to dobry turniej, w naszym wy-
konaniu jednak trzeba wycią-
gnąć wnioski po pechowych 
przegranych, zwłaszcza tej  
z półfinału, by nie powtarzały 
się w przyszłości.

Skład naszej Drużyny: Se-
weryn Nycz, Bytnar Marcel, 
Bytnar Ernest, Moszczyński 
Norbert, Jakub Stanosz, Grze-

gorz Budzisz, Gumienny Paweł, Uliasz Szymon, Sporek Szymon, 
Aleksander Wróbel, Skotnicki Eryk, Szymon Kołacz 

Końcowa klasyfikacja:

1. Beniaminek  Krosno    
2. MOSiR Brzozów    
3. AP  I Jasło    
4. MOSiR Dukla    
5. UKS 6  Jasło     

6. AP  II Jasło  
7. Wojak Wojaszówka      
8. Ekoball Sanok   

Daniel Ożga /MOSiR Dukla

Wydarzyło	się	  
w	naszej	gminie
Żródło: strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS

Śmiertelny wypadek w Równem
22-letni kierowca samochodu osobowego zginął w wypadku, do 
którego doszło 25 lutego w miejscowości Równe. Fiat, którym 
kierował mężczyzna zderzył się z ciężarowym DAFem. Przez kil-
ka godzin droga krajowa nr 9 w tym miejscu była zablokowana. 
Policjanci kierowali samochody na objazdy.
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W pasiece

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji przepisów kuli-
narnych. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu roku przyśle  

do redakcji największą ilość przepisów przewidziana jest nagroda. 
Przepisy można przesyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”

ciąg dalszy na str. 27 u

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

A-4 250 60 600 150
1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 15

FHU „Tech - Mal”
Dukla, Trakt Węgierski 9, 

HANDEL: tel. 609130387
- farby, lakiery, kleje, narzędzia, 
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,

USŁUGI: tel. 601885063
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
- projekty i adaptacje budynków

„Pod wiatą”
Zboiska 41, Dom Ludowy 

Pizza z pieca opalanego drewnem,  
kebab, pierogi z różnym nadzieniem,  

frytki, dania barowe
na miejscu, na wynos i z dowozem.

Przy zakupie powyżej 25 zł dowóz do 5km gratis

Tel. 509 804 197

www.podwiata.cba.pl
Sprzedam działki rolne  
w Równem i Cergowej

oraz dużą działkę w Barwinku 
z przeznaczeniem na działkę 

rolną lub rekreacyjną.

Kontakt 609 939 572 lub 505 418 174

Sprzedam działki budowlane 
na terenie Dukli 

o powierzchni: 8a, 9a, 17a.
Cena do uzgodnienia.

Kontakt: 730 010 078

Pomóżmy	trzmielom
Na wiosnę wypada napi-

sać kilka zdań o trzmielach. Jak 
wiadomo trzmiele mimo iż za-
licza się do owadów społecz-
nych tworzą rodziny tyko se-
zonowo. Razem z pszczołami 

usystematyzowano je w ro-
dzinie apidea. Jednak biolo-
gia trzmiela różni się od biolo-
gii pszczoły miodnej. Trzmiele 
nie zimują w rodzinach jak 
pszczoły lecz matki ich hiber-

powoduje rozwój jajników,  
co prowokuje matkę do szu-
kania miejsca na gniazdo. 
Trzmiele gnieżdżą się w róż-
nego rodzaju dziurach i za-
kamarkach. Bardzo często 
umieszczają swoje gniazda  
w dziurach po myszach lub kę-
pach zeszłorocznej trawy. Wy-
palanie trawy na nieużytkach 
niszczy gniazda trzmieli bez-
powrotnie. Matka trzmiela 
sama buduje komórkę, gdzie 
składa pierwsze jajka z których 
wylęgną się robotnice. Trwa 
to 20 dni. Matka w tym czasie 
sama sprawuje opiekę nad po-
tomstwem. Po wygryzieniu się 
robotnic praca w rodzince za-
czyna nabierać tempa. Matka 
składa nowe jaja, ale już ro-
botnice jej pomagają. Wraz 
ze wzrostem ilości trzmieli  
w rodzinie matka pozostaje  
w gnieździe i już nie wylatuje 
na zewnątrz. Wszelkie prace 
poza gniazdem wykonują ro-
botnice. W gnieździe przybywa 
coraz więcej robotnic i tak naj-
większe gniazdo trzmiela może 
liczyć około 300 osobników. 
Wydaje się to bardzo proste, 
ale tak nie jest bo każda prze-
rwa w pogodzie powoduje za-
hamowanie rozwoju rodziny, 
bo trzmiele nie gromadzą więk-
szych zapasów pokarmu jak 
pszczoły. Podczas deficytu w 
pożytku trzmiele wyrzucają 
larwy. Po powrocie pogody ro-
dzina zaczyna od nowa. 

Chcąc porównać trzmiela  
z pszczołą to sprawa ma się tak. 
Trzmiel zapyla 25 kwiatów na 
minutę a pszczoła w tym sa-
mym czasie tylko 13. Trzmiel 
wylatuje przy niższych tem-
peraturach niż pszczoła i jego 
dzień pracy jest o około 3 go-
dziny dłuższy. Niestety lata 
tylko w odległości 500 me-
trów od gniazda. Ilość trzmieli 
chociaż największa nie może 
się liczyć z rodzina pszczelą. 
Jeżeli założymy, że wszyst-
kie trzmiele wylecą do pracy, 

nują. Na wiosnę budzą się i 
posilają pyłkiem kwiatowym 
w wielkiej obfitości. Ta dieta 

Sprzedam 7 ha lasu  
położonego w Teodorówce

Kontakt: 609 939 572

>>Piekarnia Guzik<<
>>Sklep witaminka<<
>>Sklep AGD i RTV<<

Najniższe ceny
- pralka automatyczna - 790 zł.
- TV 32 cale LED - 980 zł.
- kuchnia gazowa - 700 zł.
- zamrażarka - 680 zł.

Zapraszamy
Dukla ul. Łąki 1

(koło Urzędu Miejskiego w Dukli)

Trzy bit
Przepis podała Klaudia Fara

Składniki:
• 1 puszka masy krówkowej lub puszka słodkiego mleka skondensowanego (500g)
• ok. 510g herbatników (ok. 75 sztuk. Wychodzą 3 warstwy, każda po ok. 25 herbatników)
• 400- 500ml słodkiej śmietany 30- 36%
• 2 opakowania śmietan-fix
• ok. 50- 100g dowolnej czekolady (u mnie mleczna)

Masa budyniowa:
• 500ml mleka
• 2/3 szklanki cukru (= ok. 130g)
• 2 żółtka
• 3 łyżki mąki ziemniaczanej (ok. 40- 45g)
• 3 łyżki mąki pszennej (ok. 40- 45g)
• ok. 3/4 kostki masła (ok. 180g)

Sposób przygotowania:
1. Jeśli mamy puszkę słodkiego mleka skondensowanego, należy gotować ją w garnku z wodą 

na małym ogniu przez 3 godz. (Puszka musi być cała pokryta wodą). Jeśli korzystamy z go-
towej masy krówkowej, należy najpierw przygotować masę budyniową (według punktu 2), 
a następnie puszkę z masą krówkową wsadzić na parę minut do gotującej się wody. (Miękka 
masa krówkowa będzie łatwiej się rozsmarowywała).

2. Przygotować masę budyniową. 1 ? szklanki mleka i cukier zagotować. Pozostałe mleko wy-
mieszać dokładnie z żółtkami i mąkami. Dodać do gotującego się mleka, szybko mieszając, 
aby nie powstały grudki. Chwilkę gotować (około 1 min), aż budyń zgęstnieje. Pozostawić 
do ostygnięcia. Miękkie masło utrzeć mikserem na puszystą masę. Dalej miksując, dodawać 
stopniowo zimny budyń.

3. Formę prostokątną o wymiarach około 35x24cm wyłożyć herbatnikami. (Ja użyłam formy 
rozciąganej tak, że mogłam ją tak ustawić, aby nie łamać herbatników. U mnie wyszło po 5 
herbatników wzdłuż i wszerz).

4. Na herbatnikach rozsmarować lekko ciepłą masę krówkową. Wyłożyć drugą warstwę herbat-
ników. Kolejno wyłożyć masę budyniową, na nią ostatnią warstwę herbatników.

5. Ubić śmietanę ze śmietan-fix. Śmietanę wyłożyć na górę i posypać startą czekoladą.
6. Ciasto wstawić do lodówki, na co najmniej 12 godz.

S m a c z n e g o !
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W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia i prawdziwe zdarzenia,  
z którymi winni zapoznać się myśliwi, kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

„Czowiek jest towarem bardzo delikatnym: łatwo ulega zepsuciu”
       (Tadeusz Gicgier)

Złota myśl :)

Motto
„Słychać, że tam w stolicy między zwierzętami ,
Dobre są obyczaje, bo rządzą się sami
Jeszcze cywilizacją ludzką,
Nie popsuci,
Nie znają praw własności, 
które świat nasz kłóci (…)”.

Fragment „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza

Łowiectwo i ekologia

Mamy do tej pory ta-
ką zimę, która w dużym stop-
niu przyczynia się do dobrej 
kondycji tak zwierzyny czar-
nej, płowej jak i ptactwa. Po-
mimo tego naszym obowiąz-
kiem jest dostarczenie właści-
wej karmy, o którą nasz Zarząd 
zadbał w odpowiednim termi-
nie i dostarcza w miejsce byto-
wania zwierzyny. W lutym pro-
wadzone były odstrzały indy-
widualne jeleni byków i cieląt, 
dzików odyńców i warchlaków 
nie pomijając lisów. Wszelkie 
odstrzały wydawane były w 
obwodach, w których nie wy-
konano planów. 

Według danych Minister-
stwa Sprawiedliwości problem 
kłusownictwa w Polsce wła-
ściwie nie istnieje. Spotyka się 
jednak dziesiątki tysięcy wny-
ków, polowań z chartami oraz 
przypadki kłusownictwa z bro-
nią palną, na szczęście nie do-
tyczy to naszego Okręgu.

Pragnę przedstawić znacze-
nie łowiectwa, jego wartości,  
a mianowicie wpływu łowiec-

twa na twór-
czość lite-
racką, ma-
larską czy 
muzyczną. 
W y s t a r -
czy wymie-
nić wspa-
niałe opisy 
scen łowiec-

kich w „Panu Tadeuszu”, twór-
czości Ejsmonda, malarstwie 
Fałata czy Chełmońskiego co 
ma ogromny wpływ na kul-
turę narodu. Łowiectwo ma 
swoją własną oprawę wciąż 
żywą i wzbogacająca mowę 
polską. Uprawianie myślistwa i 
ochrony przyrody nie pozostaje 
bez wpływu tak na kondycję fi-
zyczną jak i intelektualną. Nic 
dziwnego, że w czasie ostat-
niej wojny myśliwi byli najlep-
szymi zwiadowcami . 

Wpływ gospodarki łowiec-
kiej na rolnictwo i leśnictwo 
wyraża się przede wszystkim 
wielkością szkód, jakie wyrzą-
dza zwierzyna w polu i w lesie 
nie znajdując odpowiedniego 
żeru naturalnego, dlatego też 
tak nasze Koło jak i pozostałe 
zabezpieczają dostateczną ilość 
karmy do swoich łowisk. Za te 
gospodarkę odpowiedzialne są 
Zarządy Kół a zwłaszcza łow-
czowie.

Jeżeli rozpatrzymy te pro-
blemy to szczególnie leśnic-
two może przyjść z pomocą ło-

wiectwu, przy-
stosowując te-
ren do hodowli 
większej ilości 
zwierzyny np. 
przez wprowa-
dzenie do drze-
wostanów wła-
ściwych ga-
tunków drzew 
i krzewów da-
jących żer 
z w i e r z y n i e . 
Nie będę po-
uczał, bowiem 
na j l ep szymi 

znawcami są kol. leśnicy. Mu-
szę przypomnieć, że większość 
leśników jest członkami Pol-
skiego Związku Łowieckiego.

Pragnę zainteresowanych 
poinformować o zwierzętach 
wymarłych a są to : tur euro-
pejski, tarpan leśny, suhak, 
soból. Zwierzęta chronione: 
żubr, kozica, niedźwiedź bru-
natny, żbik, ryś, norka europej-
ska, gronostaj, łasice, bóbr, za-
jąc bielak, świstak, jeż, wilk i 
większość ptactwa. Wilki pod-
legające ścisłej ochronie w 
wielu rejonach zabiły blisko 
30 krów i 50 owiec- na ten te-
mat nie będę się wypowiadał. 
Zwierzęta łowne: łoś, jeleń eu-
ropejski, daniel, sarna, muflon, 
dzik, zając królik, lis, borsuk,  
kuna leśna, tchórz i większość 
ptactwa.

Informuję, że pojemność 
łowiska, jeżeli chodzi o zwie-
rzynę grubą, uzależniona jest 
od siedliska leśnego, warunku-
jącego jakość i obfitość roślin-
ności stanowiącej żer naturalny.

Zakwalifikowanie więc da-
nego obwodu, w dużej mie-
rze, zależne jest od prowadze-
nia inwentaryzacji właśnie w 
obecnym okresie, którą prowa-
dzą tak myśliwi jak i leśnicy.  
W zasadzie na tej podstawie 
ustalane są plany odstrzałów 
przez poszczególne nadleśnic-
twa, co nie zawsze jest zgodne 
ze stanem faktycznym. 

Nasze Koło Łowieckie „Ro-
gacz” w Dukli, dzięki dobrej 
pracy zarządu prowadzi wła-
ściwą gospodarkę łowiecką, za-
gospodarowując wiele poletek 
zaporowych, prowadząc odpo-
wiednią ich uprawę oraz po-
letek żerowych, celem zatrzy-
mania zwierzyny w pobliżu ich 
bytowania.

Bardzo ważnym dla zwie-
rzyny są oczka wodne, zaś dla 
zwierzyny czarnej kąpieliska. 
W celu gromadzenia karmy 
budujemy duże paśniki-maga-
zyny, w których co roku zmie-

Uśmiechnij się!

Kącik pszczelarski
u dokończenie ze str. 26 

nia się pasze. Myśliwi wynoszą 
wiele ton soli lizawkowej dla 
zwierzyny płowej.

Wszystko co opisałem zo-
stało uwzględnione w planach 
zagospodarowania łowisk i jest 
systematycznie kontrolowane 
przez Komisje Rewizyjną , któ-
rej przewodniczy Józef Ma-
gnuszewski. Nad całością prac 
czuwa nasz prezes Z. Dudzic, 
a zaznaczam, że pracy mu nie 
brakuje, bowiem do spraw ło-
wiectwa doszła budowa naszej 
siedziby.

Rok 2014 to początek dru-
giej edycji skierowanej do 
szkół pod hasłem „Nasza 
szkoła chroni ptaki”.

Kończąc moje wywody po-
daję za redaktorem naczelnym 
Ł.P., jak mogłyby wyglądać 
nasze łowiska, gdyby nie było 
wnyków, chartów i bandytów 
z bronią w ręku”. W związku  
z tym zamieszczamy zdjęcie 
humorystyczne jak to zając 
przechytrzy lisa.

w szczycie rozwoju, tak około 
200 to pszczoły ich biją na 
głowę. Słaba rodzina pszczela 
już na starcie ma przewagę li-
czebną bo liczy około 10 000 
osobników. Natomiast w pełni 
rozwoju pszczoły w porówna-
niu do trzmieli to potęga 200 
osobników do 50 000. Pszczoły 
latają w promieniu 3 km od ula 
jeżeli mówimy o locie produk-
tywnym a potrafią dalej. Może 
ktoś wysnuć błędny wniosek, 
że skoro pszczoły zdeklaso-
wały trzmiele to po co się nimi 
przejmować ? Otóż nic bardziej 
mylnego. Wraz z wyginięciem 
trzmieli wyginą rośliny, które 
przystosowały się do nich. Wy-
mienię tylko lucernę, bób, wykę 
i koniczynę czerwoną. Oczywi-
ście wymienione rośliny należy 
traktować jako przykładowe 
jest ich znacznie więcej. Pa-
miętajmy również, że trzmie-
lami nikt w naturze się nie zaj-
muje. Gdy załamie się pogoda 
to nie przyjdzie pszczelarz pod-
karmić rodziny. Jeżeli ktoś 
opryskuje pole, to w przypadku 
trzmieli nikt nie zareaguje.  
W przypadku pszczół będzie 
poważna awantura. Należy 
mieć na uwadze to, że trzmiel 
od wielu lat jest w Polsce 
prawnie chroniony. Nie dla-
tego, że ktoś miał takie widzi-
misie. Trzmielom grozi wy-
marcie na wskutek działalno-
ści człowieka. 

Pomóżmy trzmielom! Nie 
wypalajmy ugorów, opry-
skujmy uprawy po godzinach 
lotów pszczół i trzmieli, nie za-
bijajmy trzmieli z obawy przed 
użądleniem. Trzmiel jest raczej 
łagodny. Dopiero przygniece-
nie może go sprowokować do 
ataku. Jeżeli chcemy im bar-
dziej pomóc to wysiewajmy ro-
śliny, które preferują trzmiele. 
Dla prawdziwych zapaleńców 
proponuję hodowlę trzmieli we 
własnym ogródku lub działce, 
gorąco zachęcam.

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie
Zdjęcie St. Lis z Łowca Galicyjskiego – Jak to zając chciał zapolować na lisa

„ Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon to mój spadek
A ja jestem rudy lis
Ruszaj stąd bo będę gryzł” 

Jan Brzechwa „ Lis”
* * *

Dorastająca córka pyta ojca 
myśliwego:
- Tatusiu co się dzieje z miodem 
z miodowego miesiąca?
-Wsiąka w męża i tak powstaje 
stary piernik.

* * *
Wieczór, młody myśliwy szepcze 
młodej dziewczynie do ucha:
-Kochana powiedz te słowa, 
które połączą nas na wieki
- Jestem w ciąży.

* * *
Głos z radia do myśliwego, czas 
na poranną gimnastykę- jeste-
ście gotowi ? To zaczynamy!
Góra, dół, góra, dół….. A teraz 
druga powieka.

Opracował honorowy Członek 
Koła Łowieckiego „Rogacz” 

w Dukli
Fryderyk Krówka

Najgrubsza	polska	jodła	rośnie	 
w	Nadleśnictwie	Baligród

W drodze komisyjnych po-
miarów ustalono, że jodła ro-
snąca w masywie Łopiennika 
na terenie Nadleśnictwa Bali-
gród (leśnictwo Jabłonki) jest 
najgrubszym drzewem tego ga-
tunku w Polsce. Mierzący 519 
cm obwodu pień okazał się nie-
wiele szczuplejszy od powalo-
nej przez wiatr jodły z Pszcze-
lin, co sprawia, że palmę pierw-
szeństwa w tej klasyfika-
cji dzierżą wciąż lasy Biesz-
czadów. 

Pod okiem kamery TVP 
Rzeszów leśnicy dokonali kon-
trolnych pomiarów najgrub-
szych drzew pomnikowych w 
nadleśnictwach Baligród, Lu-
towiska i Stuposiany. Pracami 
kierował Maciej Szpiech, in-
żynier nadzoru w Nadleśnic-
twie Rymanów, brakarz III 
klasy, a w pomiarach uczestni-
czyli również przedstawiciele 
miejscowych nadleśnictw: Fe-
liks Dudka, leśniczy leśnic-
twa Chmiel (Nadl. Lutowiska), 
Adam Bartnik, leśniczy leśnic-
twa Czereszenka (Nadl. Stu-
posiany) i Wojciech Głuszko, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Ba-
ligród.

Potężna jodła rosnąca na 
stokach Otrytu, będąca dumą 
leśników z Lutowisk, ma 460 
cm obwodu i jest w doskonałym 
stanie. Grubsza od niej okazała 
się jednak rosnąca w Mucznem, 
za domkiem myśliwskim, mie-
rząca 473 cm, ta jednak ustąpić 
musiała innej stuposiańskiej ol-
brzymce z leśnictwa Czere-
szenka, która przytyła do 493 
cm obwodu i urosła do wysoko-
ści 43 metrów. Jednak za naj-
grubszą obecnie żywą jodłę 
uznać trzeba okaz rosnący w 
masywie Łopiennika nieopo-

dal Jabłonek. Ma aż 519 cm 
obwodu i 35 m wysokości 
pnia. 

- Pomiary tak dużych drzew, 
z uwagi na ich usytuowanie na 
stoku i kształty pnia, zawsze 
mogą być obarczone kilkucen-
tymetrowym błędem, jednak 
w tym wypadku przewaga jo-
dły z Jabłonek jest tak duża, że 
nie pozostawia żadnych wątpli-
wości, co do tego, że jest ona 
nową „matką bieszczadzkiego 
lasu” – mówił kierujący pomia-
rami Maciej Szpiech.

- To świetna informacja dla 
nas, bo potwierdza, że biesz-
czadzkie lasy na tle kraju mają 
się czym pochwalić – powie-
dział Wojciech Głuszko, nad-

leśniczy Nadleśnictwa Bali-
gród. - Jodła to symbol siły  
i trwania, a te cechy są ważne 
dla lasu. Chcemy też, żeby była 
ona łatwa do zidentyfikowa-
nia, dlatego wkrótce ogłosimy 
konkurs na imię tego drzewa. 
Na pewno będzie ono przycią-
gać ludzi, dlatego wiosną pla-
nujemy oznakowanie ścieżki 
prowadzącej do tej jodły, poka-
zującej jednocześnie inne uroki 
lasów pod Baligrodem.

Film zrealizowany w trak-
cie pomiarów wkrótce ukaże 
się na antenie TVP Rzeszów.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP  

w Krośnie

Najgrubsza Jodła rośnie w masywie Łopiennika nieopodal Jabłonek
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